
ลูกค�าของเรา

Call center

OnlineService

กิจกรรมดีๆ ส�ทธิพ�เศษมากมาย
การดูแลลูกค�าครบทุกด�าน
ด�วยส�วนลดจากร�านค�ากว�า

52,000 จ�ด

ของประชากร
ทั่วประเทศ

ครบด�วยช�องทางบร�การลูกค�าที่หลากหลาย

เอไอเอส ช็อป และร�านค�า
ตัวแทนจำหน�ายมากกว�า

คอลเซ็นเตอร�
ผู�เชี่ยวชาญกว�า

Facebook Fanpage
ที่มีลูกค�าติดตามมากที่สุดถึง

98%

12,000 ร�าน

4G ADVANCED
20,000 แห�ง 5,000 คน 2.1 ล�านคน

โครงข�ายคุณภาพครอบคลุม  

เป�ดประสบการณ�ใหม�ไปด�วยกัน กับ 

เสร�มความแข็งแกร�ง
ของโครงข�ายด�วย AIS WiFi กว�า 



34
รายงานพัฒนาความยั�งยืนป 2558

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

ร�านค�าและ
ตัวแทนจำหน�าย

เอไอเอส
คอลเซ็นเตอร�

ช�องทางออนไลน�

เอไอเอส ช็อป

ร�านค�าเทเลว�ซ

ตัวแทนจำหน�ายค�าส�งและค�าปล�ก

1175 และ 1148 สำหรับบุคคลธรรมดา

AIS iSign สำหรับลูกค�าผู�พ�การ

1149 สำหรับลูกค�าองค�กร

www.ais.co.th

โซเชียล มีเดียต�างๆ เช�น เฟซบุ�ค ไลน�

อีเมล callcenter@ais.co.th

Web Chat

คอลเซ็นเตอร�ออนไลน�
สำหรับลูกค�าชาวเมียนมาร�

ลูกค�าของเรา

ด�วยว�สัยทัศน�ที ่จะเป�นผู �นำสร�างสรรค�ตลาด 
การส�อ่สารโทรคมนาคมในประเทศไทยและมุ�งหมาย
ท่ีจะเป�นผู�ให�บร�การเทคโนโลยีดิจ�ทัลที่ได�รับการ 
ยอมรับสูงสุด ทำให�นอกจากโครงข�ายคุณภาพ 
ที่ครอบคลุม 98%ของประชากรทั่วประเทศ เพ�่อ 
ให�คนไทยสามารถติดต�อกันได�ไม�ว�าอยู�ตรงจ�ดไหน 
ก็ตามและใช�งานได�ต�อเนื ่องแล�ว นว ัตกรรม 
ทางด�านส�นค�าและบร�การที ่ตอบโจทย�ความ 
ต�องการใช�งานของลูกค�าแต�ละกลุ�มและมาตรฐาน 
การบร�การที ่เหนือกว�า รวมถึงความโปร�งใส 

ในการดำเนินงาน จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและ 
ความผูกพันของลูกค�าต�อเรา

สร�างความมั่นใจว�าลูกค�าจะได�สัมผัสประสบการณ� 
ที่ดีที่สุดตั้งแต�วันแรก 
 เพราะล ูกค าท ุกคนคือคนสำคัญที ่จะทำให เรา 
สามารถดำเนินธุรกิจตอไปไดอยางยั�งยืน เราจึงตองมั�นใจ 
ไดวาลูกคาจะไดรับประสบการณที่ดีที่สุดตั้งแตวันแรก 
ที่ตัดสินใจเดินเขามาติดตอกับเราผานชองทางดูแล 
ที่ครอบคลุมและหลากหลาย
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 ตลอดระยะเวลา 6 - 7 ปที่ผานมา สังคมออนไลน 
หรือโซเชียล เน็ตเวิร กมีอัตราการใชงานที ่เติบโต 
อยางรวดเร็ว โดยพบวาเฉพาะลูกคาเอไอเอสมีจำนวน 
ถึง 30 ล านรายที ่น ิยมทองอินเทอรเน ็ต ด ังน ั ้น 
เพื่อตอกย้ำความเปนผูนำในสังคมออนไลน เราจึงได 
เปดใหบริการ “คอลเซ็นเตอร โซเชียล เน็ตเวิรก” 
(AIS Call Center Social Network) เปนเจาแรก 
ในประเทศไทย ซึ�งถือวาประสบความสำเร็จเปนอยางมาก 
จากยอดผูติดตามในเฟซบุคถึง 2.1 ลานคน สูงที่สุด 
เมื่อเทียบกับผูประกอบการในธุรกิจเดียวกัน
 เราไดเดินหนายกระดับชองทางที่ใชติดตอสื่อสาร 
กับลูกคาตามกลยุทธดิจ ิทัลไลฟ ทั ้งเอไอเอส ช็อป 
คอลเซ็นเตอร ชองทางออนไลน และโซเชียล มีเดีย 
ตางๆ เพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึงสินคาและบริการ 
ของเราไดงายขึ ้น โดยไดจัดใหมีพนักงานที ่เปนกูรู 
ดานดิจิทัลไลฟ ซึ�งมีทักษะความรูเกี่ยวกับสมารทโฟน 
อ ุปกรณเสร ิม และแอพพลิเคช ั �น กว า 375 คน 
คอยใหคำแนะนำและชวยเหลือลูกคาที่เอไอเอส ช็อป 
จัดใหมีพนักงานคอลเซ็นเตอรผูเชี่ยวชาญที่จะคอยให 
การดูแลอยางครอบคลุมอีกกวา 5,000 คน รวมถึง 
บริการ AIS iSign ที่จะมีพนักงานใหบริการภาษามือ 
สำหรับดูแลลูกคาผูพิการโดยเฉพาะดวย 
 เรายังไดลงทุนพัฒนาระบบดูแลสื่อมัลติมีเดีย (New 
Multimedia Tool) ซึ �งเปนเครื ่องมือชวยรวบรวม 
การแจงปญหาหรือขอเสนอแนะของลูกคาจากกระทู 
และส่ือสังคมออนไลน เชน เฟซบุค พันทิป อีเมลตางๆ 
กลับมายังพนักงานโดยอัตโนมัติ เพื่อใหเราสามารถ 
ตอบกลับลูกคาไดอยางรวดเร็ว ภายในเวลาไมเกิน 30 นาที

เอไอเอส ช็อป
 การขยายสาขาเอไอเอส ช็อป เปน 84 สาขา และ 
การเปดตัว AIS Flagship Store ใหม 2 แหงที ่ 
หางสรรพสินคา ดิ เอ็มควอเทียร และเซ็นทรัลพลาซา 
เวสตเกต พรอมเดินหนายกระดับการใหบริการเอไอเอส ช็อป 
ทั�วประเทศสูดิจิทัลไลฟอยางเต็มตัวในหลากหลายมิติ 
อาทิ 
• การพัฒนางานบริการใหเปนรูปแบบดิจิทัล (Digitized 

Process) โดยพนักงานจะใชอุปกรณแท็บเล็ตเพื่อ 
สามารถใหบริการแกลูกคาแบบเคล่ือนท่ีได (Service 
on Mobility) ลดขอจำกัดที่แตเดิมลูกคาจะตอง 
มาใชบริการที่เคานเตอรอยางเดียว และสรางความ 
ผูกพันกับลูกคาผานการปฏิสัมพันธที่ใกลชิดขึ้น

• การจัดใหมีพ้ืนท่ีแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลไลฟท่ีล้ำสมัย 
(Digital Life Arena) ภายใตแนวคิดการดูแลสุขภาพ 
และการใชชีวิตในบานแบบสมารท (Smart Health

การใหบริการลูกคาในยุคดิจิทัลดวยอุปกรณแท็บเล็ต

AIS Digital Life Arena

5,000
เอไอเอส

คอลเซ็นเตอร�
ผู�เชี่ยวชาญ

ดิจ�ทัลไลฟ�
กูรู

375
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ความพ�งพอใจของลูกค�าต�อการให�บร�การที่เอไอเอส ช็อป (%)

ระดับความพึงพอใจ
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ความพ�งพอใจของลูกค�าต�อการให�บร�การที่ร�านเทเลว�ซ (%) 
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 & Smart Home) เพื่อใหลูกคาไดทดลองใชงานกับ 
อุปกรณจริงกอนตัดสินใจ

• การจัดแสดงสินคาภายในช็อปในรูปแบบดิจิทัล 
(Visual Merchandise Wall) เพ่ือเพิ�มความนาสนใจ 
ในการนำเสนอสินคาและบริการ เปนตน

  นอกจากชองทางการติดตอดังกลาวแลว ลูกคา 
สามารถติดตอผานรานคาตัวแทนจำหนายของเราที่
กระจายอยูกวา 24,000 แหงทั�วประเทศ โดยในป 
2559 น�้ เราไดปรับโฉมรานเทเลวิซภายใตกลยุทธ 
ใหม “เอไอเอส ช็อป บาย พารทเนอร” เพ่ือใหลูกคา 
มั�นใจคุณภาพของการใหบริการไดเสมือนหนึ�งวามา
ทำกับเอไอเอสเอง

  ทั้งน�้ เราไดนำ Customer Satisfaction Index 
มาเปนเคร่ืองมือวัดระดับความพึงพอใจของลูกคาตอ 
บริการของเอไอเอส ช็อปและรานคาตัวแทนจำหนาย 
อยางเทเลวิซ โดยจะสำรวจจากลูกคาที ่เขามา 
ใชบริการ และแจงผลใหพนักงานทราบทันที โดย 
ผลสำรวจที ่เพิ �มสูงขึ ้น ไดสะทอนใหเห็นแลววา 
ส ิ � งท ี ่ เราม ุ  งม ั �นเพ ื ่อส งมอบบร ิการท ี ่ด ีท ี ่ ส ุด 
ลูกคาสามารถรับรู ได
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กระบวนการรับเร�่องร�องเร�ยนและแก�ไขป�ญหาให�ลูกค�า

เอไอเอส คอลเซ็นเตอร 
 การเตรียมชองทางการใหบริการไวอยางครบถวน 
เพื ่อรองรับการติดตอและการแจงปญหาของลูกคา 
ไมวาจะเปนทางโทรศัพท หรือผานส่ือตางๆ บนโลกออนไลน 
และโซเชียล มีเดีย เชน อีเมล เฟซบุค ไลน ทวิตเตอร 
อินสตาแกรม เว็บบอรดพันทิป เปนตน
 ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ 
ใหมีการทักทายชื่อลูกคาที่ติดตอเขามา ทำใหลูกคา 
รู ส ึกวาเปนคนสำคัญและเราใสใจจำลูกคาไดเสมอ 
เรายังจัดสรรเมนูการทำรายการตางๆ ในระบบตอบรับ 
อัตโนมัติใหสามารถใชงานไดงายและสะดวก โดยเฉพาะ 
เมนูที่สำคัญที่ลูกคาเขาไปใชบริการเปนประจำ
 พนักงานคอลเซ็นเตอรทุกคนจะทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา 
รวมถึงใหคำแนะนำบริการตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกลูกคา 
(Professional Consultancy) กรณ�ลูกคาประสบ 
ปญหาในการใช บร ิการ พน ักงานจะต ิดตามและ 
จัดการแกไขปญหาจนแลวเสร็จ โดยลูกคาไมตอง 
ต ิดต อกลับเขามาใหม (One Call Resolution) 
นอกจากน� ้ยังมีการนำขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ 
จากลูกคาสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหจัดทำ 

มาตรการปองกันและพัฒนาระบบตางๆ ใหสอดรับกับ 
ความตองการของลูกคามากขึ้น
 Service Level Agreement หรือ SLA คือระยะเวลา 
ที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อจัดการแกไขปญหาใหกับลูกคา 
โดยเร็วท่ีสุด ซึ�งจะพิจารณาจากความซับซอนของปญหา 
รวมกับหนวยงานที ่เกี ่ยวของ และตลอดระยะเวลา 
การดำเนินการ พนักงานคอลเซ็นเตอรจะติดตอแจง 
ความคืบหนาใหลูกคาทราบเปนระยะๆ จนกวาจะแลวเสร็จ 
ผานชองทาง SMS หรือโทรศัพท เพื่อใหลูกคามั�นใจ 
ไดวาเราใหความสำคัญกับทุกๆ เรื ่องที่ลูกคาติดตอ 
เขามาเสมอ
 พนักงานคอลเซ็นเตอร ท ุกคนจะมีการกำหนด 
เปาหมายของบริการท่ีทาทาย โดยตองทำใหลูกคาพึงพอใจ 
ในระดับดีมากเทานั้น โดยเราจะมีการสงระบบอัตโนมัติ 
โทรไปสำรวจความพึงพอใจจากลูกคาตอการใหบริการ
ครั้งลาสุดและจะนำคะแนนดังกลาวมาแจงใหพนักงาน
ที ่ด ูแลรับทราบ จากนั ้นจะนำมาวัดผลและพัฒนา 
การปรับปรุงบริการของพนักงานใหดียิ�งขึ้น เพื่อใหเปน 
บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกคาอยางที่เราตั้งใจไว

ลูกค�าแจ�งป�ญหา
ผ�านช�องทางต�างๆ

แจ�งกระบวนการแก�ไขให�ลูกค�าทราบเป�นระยะ

นำ feedback 
จากลูกค�า

มาปรับปรุงส�นค�า
และบร�การ

พนักงาน
รับเร�่อง

แจ�งผลให�
ลูกค�าทราบ
และป�ดเคส

ส�งต�อ
หน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�อง

จัดการ
แก�ไขป�ญหา

ให�ลูกค�า
ได�ด�วยตนเอง

 จากการมุงมั�นในเร่ืองการใหบริการและคำนึงถึงลูกคา 
มาโดยตลอด จึงทำใหเราไดรับรางวัล “The Best Social 
Media Program of the Year” ซึ�งมอบใหเอไอเอส 
คอลเซ็นเตอรที่ใหบริการดานโซเชียล มีเดียที่รวดเร็ว 
และตอบสนองความตองการของลูกคาได ด ีท ี ่ส ุด 
และไดรับการคัดเลือกจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
ซึ�งไดรับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง 
ผูบริโภคเพ่ือคัดเลือกผูประกอบธุรกิจในเร่ืองการรับเร่ือง 
และแกไขปญหาผูบริโภคดีเดน 
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เอไอเอส คอลเซ็นเตอร 
 การเตรียมชองทางการใหบริการไวอยางครบถวน 
เพื ่อรองรับการติดตอและการแจงปญหาของลูกคา 
ไมวาจะเปนทางโทรศัพท หรือผานส่ือตางๆ บนโลกออนไลน 
และโซเชียล มีเดีย เชน อีเมล เฟซบุค ไลน ทวิตเตอร 
อินสตาแกรม เว็บบอรดพันทิป เปนตน
 ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ 
ใหมีการทักทายชื่อลูกคาที่ติดตอเขามา ทำใหลูกคา 
รู ส ึกวาเปนคนสำคัญและเราใสใจจำลูกคาไดเสมอ 
เรายังจัดสรรเมนูการทำรายการตางๆ ในระบบตอบรับ 
อัตโนมัติใหสามารถใชงานไดงายและสะดวก โดยเฉพาะ 
เมนูที่สำคัญที่ลูกคาเขาไปใชบริการเปนประจำ
 พนักงานคอลเซ็นเตอรทุกคนจะทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา 
รวมถึงใหคำแนะนำบริการตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกลูกคา 
(Professional Consultancy) กรณ�ลูกคาประสบ 
ปญหาในการใช บร ิการ พน ักงานจะต ิดตามและ 
จัดการแกไขปญหาจนแลวเสร็จ โดยลูกคาไมตอง 
ต ิดต อกลับเขามาใหม (One Call Resolution) 
นอกจากน� ้ยังมีการนำขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ 
จากลูกคาสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหจัดทำ 

มาตรการปองกันและพัฒนาระบบตางๆ ใหสอดรับกับ 
ความตองการของลูกคามากขึ้น
 Service Level Agreement หรือ SLA คือระยะเวลา 
ที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อจัดการแกไขปญหาใหกับลูกคา 
โดยเร็วท่ีสุด ซึ�งจะพิจารณาจากความซับซอนของปญหา 
รวมกับหนวยงานที ่เกี ่ยวของ และตลอดระยะเวลา 
การดำเนินการ พนักงานคอลเซ็นเตอรจะติดตอแจง 
ความคืบหนาใหลูกคาทราบเปนระยะๆ จนกวาจะแลวเสร็จ 
ผานชองทาง SMS หรือโทรศัพท เพื่อใหลูกคามั�นใจ 
ไดวาเราใหความสำคัญกับทุกๆ เรื ่องที่ลูกคาติดตอ 
เขามาเสมอ
 พนักงานคอลเซ็นเตอร ท ุกคนจะมีการกำหนด 
เปาหมายของบริการท่ีทาทาย โดยตองทำใหลูกคาพึงพอใจ 
ในระดับดีมากเทานั้น โดยเราจะมีการสงระบบอัตโนมัติ 
โทรไปสำรวจความพึงพอใจจากลูกคาตอการใหบริการ
ครั้งลาสุดและจะนำคะแนนดังกลาวมาแจงใหพนักงาน
ที ่ด ูแลรับทราบ จากนั ้นจะนำมาวัดผลและพัฒนา 
การปรับปรุงบริการของพนักงานใหดียิ�งขึ้น เพื่อใหเปน 
บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกคาอยางที่เราตั้งใจไว

แพ็กเกจสำหรับ
ผู�บกพร�องทางสายตา

และการได�ยิน

แพ็กเกจสำหรับ
การเดินทาง

ไปต�างประเทศ

แพ็กเกจ iSWOP
นวัตกรรมที่สามารถ

ปรับสลับค�าโทร
และค�าอินเทอร�เน็ต

ได�ด�วยตนเอง

ส�นค�าและบร�การ
สำหรับลูกค�า

ทั่วไปและลูกค�า
องค�กร

แพ็กเกจสำหรับ
ชาวต�างชาติ

อุปกรณ�มือถือ
หลากหลายทั้งด�าน
ราคาและการใช�งาน แพ็กเกจสำหรับ

ผู�ที่มีรายได�น�อย

แพ็กเกจสำหรับ
วัยรุ�นและผู�สูงอายุ

ส�นค�าและบร�การ
ที่หลากหลาย
ตอบโจทย�ความต�องการ
ของลูกค�าทุกกลุ�ม

 จากการมุงมั�นในเร่ืองการใหบริการและคำนึงถึงลูกคา 
มาโดยตลอด จึงทำใหเราไดรับรางวัล “The Best Social 
Media Program of the Year” ซึ�งมอบใหเอไอเอส 
คอลเซ็นเตอรที่ใหบริการดานโซเชียล มีเดียที่รวดเร็ว 
และตอบสนองความตองการของลูกคาได ด ีท ี ่ส ุด 
และไดรับการคัดเลือกจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
ซึ�งไดรับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง 
ผูบริโภคเพ่ือคัดเลือกผูประกอบธุรกิจในเร่ืองการรับเร่ือง 
และแกไขปญหาผูบริโภคดีเดน 

ความพ�งพอใจของลูกค�าต�อการให�บร�การ
ของคอลเซ็นเตอร� (%)
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นอกจากน�้สถาบันจัดอันดับขอมูลสถิติของคน/องคกร 
ที่มีการใชโซเชียลมีเดียระดับโลกอยาง Socialbakers 
ยังจัดใหเราเปนท่ี 1 ในฐานะแบรนดท่ีอุทิศตนเพ่ือลูกคา 
และเปนแบรนดที่ลูกคาใหความรักมากที่สุด

SMS
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กระบวนการพัฒนาส�นค�า/บร�การใหม�

นำเสนอ
ให�ผู�บร�หาร
พ�จารณา

ศึกษา
พฤติกรรมการใช�งาน

ในป�จจ�บันและ
ความเป�นไปได�

ทำว�จัยและ
ทดสอบทั้งภายใน

และภายนอก

รายงานผลไปยังผู�บร�หาร
และผู�ที่เกี่ยวข�อง

ติดตามผล

ประเมินผล
ความเป�นไปได� และโอกาส

ทางธุรกิจในส�นค�า 
และบร�การนั้นๆ

ออกจำหน�าย
ส�นค�าและบร�การ

 จากการที่เอไอเอส คอลเซ็นเตอรไดนำเทคโนโลยี 
ดิจิทัลเพ่ือเขามาชวยพัฒนางานบริการใหมีประสิทธิภาพ 
ยิ�งขึ้นในหลากหลายรูปแบบและตอบโจทยแนวทางการ 
สงเสริมใหลูกคาสามารถทำรายการตางๆ ดวยตนเอง 
ไดงายและสะดวกสบายมากยิ�งข้ึน เชน การเพิ�มชองทาง 
คอลเซ็นเตอรจากเดิมที่ลูกคาตองโทรศัพทเขามาติดตอ 
กับพนักงานหรือการทำรายการผานระบบตอบรับอัตโนมัติ 
เทานั้น ก็สามารถติดตอผานแอพพลิเคชั�นและโซเชียล 
มีเดีย เชน เฟซบุค หรือ ไลน นั้น การเพิ�มชองทาง 
ในการติดตอส่ือสารลูกคาท่ีหลากหลายดังกลาวไมเพียงแต 
จะเปนประโยชนตอลูกคาเทานั้น แตยังเปนประโยชน 
ตอเอไอเอสในการสรางความสัมพันธที ่ดีกับลูกคา 
สอดรับกับกลยุทธการดำเนินธุรกิจแบบดิจิทัล ลดตนทุน 
การใหบริการจากเดิมที่ตองลงทุนในระบบคอลเซ็นเตอร 
และพนักงานเปนจำนวนมาก รวมถึงกอใหเกิดความสามารถ 
ในการแขงขันจากการใหบริการรูปแบบที่แตกตาง

 ปจจุบันการติดตอสื่อสารโทรคมนาคมสามารถทำได 
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำใหผูบริโภคมีทางเลือก 
ในการเขาถึงเทคโนโลยีที่ตอบโจทยความตองการของ 
ตัวเองไดงายกวาเดิม จึงเปนสิ�งสำคัญที่เราจะตองปรับ 
ต ัวให ท ันต อความเปล ี ่ ยนแปลงด ังกล าว และ 
พัฒนาสินคาและบริการที่หลากหลายเพื่อใหสามารถ 
ตอบรับกับโอกาสที่เกิดขึ้น และรักษาความสามารถ 
ในการแขงขันทามกลางสภาวะที ่ร ุนแรงน� ้ได เรา 
จึงใหความสำคัญกับการศึกษาและการนำพฤติกรรม 
การใชงานของลูกคาในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
ภาพรวมอุตสาหกรรม และโอกาสเขามาวิเคราะห 
กอนจะออกสินคาหรือบริการใหมๆ เพื่อใหเราสามารถ 
พัฒนารูปแบบสินคาและบริการที่ตรงกับพฤติกรรม 
การใชงานของลูกคาแตละบุคคลใหไดมากที่สุด
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 โดยโครงการดังกลาวไดรับรางวัล “Innovative 
Mobile Digital Lifestyle Campaign Award" จาก  
Asia Pacific Customer Service Consortium 
(APCSC) ซึ�งเปนรางวัลจากการคัดสรรแคมเปญที่มี 
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อตอบโจทยการบริการและการดูแล 
ลูกคาในยุคดิจิทัลไดยอดเยี่ยมที่สุดดวย
 ไมเพียงแตการสงมอบบริการที่ดีที่สุดใหแกลูกคา 
เทานั้น การลดขอกังวลของลูกคาจากการใชงานตลอด 
ระยะเวลาที่เปนลูกคาของเราก็สำคัญ ขอกังวลหนึ�ง 
ที่เห็นไดชัดเจนคือการใชอินเทอรเน็ตเกินกวาแพ็กเกจ
ที ่สมัครไว อย างไมได ต ั ้งใจ เน� �องจากเมื ่อล ูกคา 
เดินทางไปตางประเทศมักจะมีพฤติกรรมการใชงาน
สมารทโฟนเพื่อติดตอสื่อสารกลับมายังประเทศไทย 
รวมทั้งโซเชียล มีเดียตางๆ ซึ�งในอดีตลูกคาตองรับ 
ภาระคาใชบริการที ่เกิดขึ้นจากความไมต ัง้ใจ ดังนั้น 
เพื ่อชวยปองกันไมใหลูกคาตองรับภาระดังกลาว 
โดยไมจำเปน เราจึงไดมีบริการแจงเตือนลวงหนาผาน 
SMS เมื ่อลูกคาตองเดินทางไปตางประเทศ หรือ 
เมื่อใกลสิ้นสุดโปรโมชั�นหรือแพ็กเกจที่ใชงานใกลหมด 
เพื่อปองกันไมใหมีคาใชบริการสวนเกินจากแพ็กเกจ

• iSWOP แพ็กเกจ นวัตกรรมแพ็กเกจมือถือท่ีเกิดข้ึน 
ในป 2558 ซึ�งนับวาเปนครั้งแรกที่ลูกคาสามารถ 
ปรับสลับคาโทร-คาอินเทอรเน็ตไดดวยตนเองทุกที่
ทุกเวลาผานอุปกรณมือถือ ทำใหลูกคาไมตองกังวล 
วาคาโทรหรือคาอินเทอรเน็ตในแพ็กเกจที่ใชงานจะ 
เหลือ ทำใหไดรับความคุมคาสูงสุด

• ซิมเซฟเซฟ และซิมมือถือระบบเติมเงินรูปแบบใหม 
ที่เกิดขึ้นจากความหวงใย 
ในความปลอดภ ัยของ 
ลูกคา เราจึงไดรวมมือกับ 
แอกซาประกันภัย เพื ่อ 
มอบสิทธ ิพิเศษประกัน 
อุบัติเหตุและเงินชดเชย 
รายไดฟรีสำหรับลูกคา 
ที ่ใชซิมเซฟเซฟน� ้ โดย 

ไมตองชำระคาเบี้ยประกันแตอยางใด โดยปจจุบัน 
มีลูกคาท่ีมาขอเคลมแลว จำนวน 2 ราย 

• ความรวมมือกับ “ทุนประกันภัย” มอบสิทธิพิเศษ 
ความคุมครองประกันอุบัติเหตุในตางแดน วงเงิน 
สูงสุดถึง 300,000 บาทฟรี เพียงสมัครและใช 
แพ็กเกจเอไอเอส โรมมิ�ง แพ็กเกจใดก็ได ซึ�งถือวา 
เปนการตอยอดจากซิมเซฟเซฟที่คุ มครองแคใน 
ประเทศ ใหขยายขอบเขตไปถึงลูกคาที่ตองเดินทาง 
ไปตางประเทศ ทำใหลูกคาสามารถวางใจและอุนใจ 
ตลอดการเดินทาง

ยกระดับกลยุทธ�การดูแลลูกค�าให�สอดรับกับยุคดิจ�ทัล 
 ปที่ผานมา เราไดเดินหนายกระดับกลยุทธการดูแล 
ลูกคาใหสอดรับกับยุคดิจิทัล ดวยการเปดตัวโครงการ    
"AIS LIVE 360º เติมทุกองศากับความพิเศษ" เพื่อ 
ดูแลลูกคาใหครอบคลุมทุกดานของความตองการทั้ง 
360 องศาของการใชชีวิต สอดคลองกับรูปแบบการ 
ใชชีวิตของคนยุคใหมที ่มองหาความพิเศษ ความ 
สะดวกสบาย ความตื่นเตน และความสนุกสนาน เชน 
สวนลดรานคาช้ันนำกวา 12,000 ราน ใหลูกคาสามารถ 
เลือกสิ�งที่ใชและใชชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบ หรือการใช 
เอไอเอส พอยท แลกรับสวนลดคาโทรศัพท คาอินเทอรเน็ต 
เปนตน

 เรามีการวิเคราะหปจจัยทั ้งภายในและภายนอก 
ครอบคลุมถึงความตองการของลูกคา ไมวาจะเปนจาก 
ประสบการณจริงหรือจากการสำรวจความตองการของ 
ลูกคากลุมเปาหมาย สภาวะการแขงขัน ทิศทางการเติบโต 
ของอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวโนมพฤติกรรมการใชงาน 
ของผูบริโภค ฯลฯ โดยตัวอยางของนวัตกรรมทางดาน 
สินคาและบริการในปที่ผานมา ซึ�งเกิดจากการวิเคราะห 
และศึกษาพฤติกรรมการใชงานของลูกคาดังกลาว มีดังน�้
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ก�อนการเดินทาง
(Educate)
- ใหความรูแกลูกคา
เรื่องการใชงาน
ในตางประเทศ
และแพ็กเกจที่ใชงาน

วันออกเดินทาง
(Remind & Alert)
- สง SMS แจงขอมูล
แพ็กเกจที่สมัคร
วิธีการตั้งคาและ
ขอควรระวัง ตั้งแตเมื่อ
ลูกคาถึงสนามบิน

เมื่อเป�ดใช�งานครั้งแรก
(Instant Advice)
- บริการ SMS อัตโนมัติ
แจงการเปดใชงาน
ใหลูกคาทราบในทันที
ท่ีลูกคาเปดใชงานคร้ังแรก
ในตางประเทศ

เม่ือตัดส�นใจซ้ือแพ็กเกจ
(Fit Different Needs)
- นำเสนอแพ็กเกจ
ที่เหมาะกับความตองการ 
ใชงานของลูกคา

- กำหนดชวงเวลาใชงาน
ไดลวงหนาอยางมี
ประสิทธิภาพ

ขณะท่ีอยู�ต�างประเทศ
(Remind & Protection)
- แจงเตือนหากมีการใชงาน
นอกแพ็กเกจ
หรือนอกโครงขาย
เพ่ือปองกันไมใหลูกคาตอง
เสียคาบริการท่ีไมต้ังใจ

- แจงเตือนหากแพ็กเกจ
ท่ีใชงานใกลหมด

เมื่อพบว�ามีแนวโน�ม
การใช�งานที่สูงผิดปกติ
(Proactive Assistance)
- จำกัดการใชงานเม่ือพบวา
ลูกคามีการใชงาน
สูงเกินวงเงิน

- สง SMS แจงเตือน
พรอมนำเสนอแพ็กเกจใหม
ท่ีเหมาะสม

เดินทางกลับบ�าน
อย�างหายห�วง 
(Worry Free)
- ตรวจสอบยอดคาใชจาย
ของลูกคาโดยเทียบกับ
แพ็กเกจท่ีสมัคร
และวงเงินสูงสุด
เพ่ือใหลูกคาสบายใจ
วาจะไมตองเสียคาใชจาย
สวนเกินโดยไมต้ังใจ

 โดยโครงการดังกลาวไดรับรางวัล “Innovative 
Mobile Digital Lifestyle Campaign Award" จาก  
Asia Pacific Customer Service Consortium 
(APCSC) ซึ�งเปนรางวัลจากการคัดสรรแคมเปญที่มี 
นวัตกรรมใหมๆ เพื่อตอบโจทยการบริการและการดูแล 
ลูกคาในยุคดิจิทัลไดยอดเยี่ยมที่สุดดวย
 ไมเพียงแตการสงมอบบริการที่ดีที่สุดใหแกลูกคา 
เทานั้น การลดขอกังวลของลูกคาจากการใชงานตลอด 
ระยะเวลาที่เปนลูกคาของเราก็สำคัญ ขอกังวลหนึ�ง 
ที่เห็นไดชัดเจนคือการใชอินเทอรเน็ตเกินกวาแพ็กเกจ
ที ่สมัครไว อย างไมได ต ั ้งใจ เน� �องจากเมื ่อล ูกคา 
เดินทางไปตางประเทศมักจะมีพฤติกรรมการใชงาน
สมารทโฟนเพื่อติดตอสื่อสารกลับมายังประเทศไทย 
รวมทั้งโซเชียล มีเดียตางๆ ซึ�งในอดีตลูกคาตองรับ 
ภาระคาใชบริการที ่เกิดขึ้นจากความไมต ัง้ใจ ดังนั้น 
เพื ่อชวยปองกันไมใหลูกคาตองรับภาระดังกลาว 
โดยไมจำเปน เราจึงไดมีบริการแจงเตือนลวงหนาผาน 
SMS เมื ่อลูกคาตองเดินทางไปตางประเทศ หรือ 
เมื่อใกลสิ้นสุดโปรโมชั�นหรือแพ็กเกจที่ใชงานใกลหมด 
เพื่อปองกันไมใหมีคาใชบริการสวนเกินจากแพ็กเกจ

นอกจากน้ี เม่ือลูกค�าไม�ได�ใช�งาน ลูกค�าสามารถกด *129 
เพ�อ่ป�ดการใช�งานช่ัวคราวได� โดยไม�จำเป�นต�องโทรหาคอลเซ็นเตอร� 

ที่สมัครไวโดยไมตั้งใจ นอกจากน�้ บริการ “AIS No 
Worry Data Roaming” ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป 
2556 เปนบริการที ่ช วยใหล ูกคาสามารถควบคุม 
คาใชจายไดจริงอยางโปรงใส ชวยปองกันปญหาเน็ตรั�ว 
ในตางประเทศ เน��องจากระบบจะหยุดการใชงานดาตา 
เมื ่อมีการจับสัญญาณเครือขายที่ไมตรงกับเงื ่อนไข 
ของแพ็กเกจที่ลูกคาสมัครไว
 เราไมไดหยุดการพัฒนางานบริการไวเพียงเทานั้น 
ในป  2558 บร ิการ Pre - Roaming A le r t 
ไดถูกพัฒนาสำหรับลูกคาที่จะเดินทางไปตางประเทศ 
เพิ�มข้ึน โดยเม่ือลูกคาเดินผานจุดตรวจคนเขาเมืองขาออก 
ระบบจะทำการสง SMS ถึงลูกคาภายใน 30 นาที 
เพ่ือแจงใหลูกคาสมัครแพ็กเกจโรมมิ�ง หรือปดการใชงาน 
อินเทอรเน็ตหากไมตองการใชงาน บริการน� ้เปน 
การแจงใหลูกคาทราบลวงหนา อีกทั ้งยังแสดงถึง 
ความจริงใจในการใหบริการในเวลาที ่เหมาะสมคือ 
“Right Time, Right Person”

ท�องโลกอุ�นใจ ไร�กังวล 
ด�วยบร�การ AIS No Worry Data Roaming

บร�การใหม�! AIS No Worry Data Roaming ช�วยดูแลคุณ
ตลอดการใช�งาน Data ในต�างประเทศ

กระบวนการดูแลลูกค�าที่สมัครโรมมิ�ง แพ็กเกจ
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โครงข�ายคุณภาพ โครงข�ายเอไอเอส
 จากการที ่ประเทศไทยมีพื ้นที ่ท ั ้งสิ ้น 516,966 
ตารางกิโลเมตร โดยภายในสิ้นป 2558 เอดับบลิวเอ็น 
บริษัทยอยของเรา สามารถเปดใหบริการ 3G บนยาน 
ความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 
27,200 สถาน�ฐาน คิดเปน 98% ของประชากร 
ทั�วประเทศ ซึ�งครอบคลุมครบท้ัง 77 จังหวัด และครบท้ัง 
923 อำเภอ ท้ังน�ยั้งสามารถครอบคลุมไดถึง 7,043 ตำบล

 หลังจากท่ีเราไดรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ี 1800 
เมกะเฮิรตซ จาก กสทช. เราไดเรงนำคลื่นดังกลาว 
มาใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 4G (Long -Term 
Evolution) ใหเร็วท่ีสุด โดยสามารถเปดใหบริการไดท้ังส้ิน 
42 จังหวัด 7,000 สถาน�ฐานภายในเดือนมกราคม 2559 
และมีเปาหมายวาจะเปดใหบริการ 18,000 สถาน�ฐาน 
ภายในปน�้
 เรายังไมหยุดยั ้งในการพัฒนาขยายเครือขาย 
ออกไปย ั งพ ื ้ นท ี ่ห  างไกลท ี ่ ไฟฟ าย ั ง เข  า ไม ถ ึ ง 
ดวยการสรางสถาน�โซลาร เซลล เชน ที่ดอยแมจอก 
ดอยแมซา ดอยปาเปยง จังหวัดเชียงใหม และบริเวณ 
อุทยานเข ื ่อนร ัชชประภา จ ังหว ัดส ุราษฎร ธาน � 
โดยมีการขยายสถาน�ฐานโซลาร เซลล อีกจำนวน 2 แหง 
ที่ดอยแมหยอด และจุดผอนปรนบานปางคาม เปนตน

 เพื ่อใหเป นการสงเสร ิมให 
คนไทยทุกคนสามารถเข าถ ึง 
อินเทอรเน็ตไดอยางทั�วถึงและ 
มีประสิทธิภาพ เราจึงขยายธุรกิจ 

ไปยังธุรกิจอินเทอรเน็ตบาน (Fixed Broadband) ซึ�ง 
ถือเปนรายแรกของไทยที่ใหบริการผานเครือขายใยแกว 
นำแสงอยางแทจริง สามารถรองรับความเร็วไดสูงสุด  1 Gbps 
โดยในปที่ผานมาสามารถครอบคลุมท้ังส้ิน  1.7 ลาน 
ครัวเร ือน และมีแผนขยายครอบคลุมทั ้งส ิ ้น 6.5 
ลานครัวเรือนภายในป 2559

923
อำเภอ

3G 

7,043
ตำบล

77
จังหวัด

2100MHz
ครอบคลุม

สถาน�ฐานพลังงานแสงอาทิตยท่ีทำใหชาวไทยภูเขา
ในภาคเหน�อไดมีระบบการส่ือสารใช



43
รายงานพัฒนาความยั�งยืนป 2558
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

กรอบการบร�หารความต�อเนื่องทางธุรกิจของเอไอเอส

“4 Ps ในการบร�หารความต�อเนื่องทางธุรกิจ”

นโยบายด�าน
ความต�อเนื่อง

ทางธุรกิจ
(BCM Policy)

โครงสร�างพ�้นฐาน
และทรัพยากรที่ต�องใช�

ในระบบบร�หาร
ความต�อเนื่องทางธุรกิจ

(BCM Physical 
Infrastructure)

บุคลากรและการกำหนด
บทบาทหน�าที่ในการบร�หาร
จัดการและการปฏิบัติงาน

ในระบบบร�หาร
ความต�อเนื่องทางธุรกิจ

(BCM Personnel)

กระบวนการ
ดำเนินการหลักที่เป�น

ตัวจักรในการขับเคล�่อน
งานในระบบบร�หารความ

ต�อเนื่องทางธุรกิจ
(BCM Processes)

 และเพื่อใหเราสามารถใหบริการลูกคา 
ไดอยางตอเน��อง จึงมีการตรวจสอบและวิเคราะห 
ขอมูลคุณภาพบริการผานศูนยปฏิบัติการ 
โครงขายและบริการ (Network & Service 
Operation Center (NSOC)) ตลอด 24 
ชั�วโมง พรอมทั้งมีระบบการบริหารจัดการ 
ขอผิดพลาดแบบรวมศูนย (Centralize Fault 
Management Sys tem (CFMS) ) 

ระบบการบร ิหารผลการดำเน ินงาน (Performance        
Management System (PMS)) และระบบการรับแจงเหตุ 
และติดตามงาน (Trouble Ticket System (TTS)) 
ที ่จะชวยใหการประสานงานในการดูแลและซอมบำรุง 
โครงขายที ่กระจายอยู ท ั �วประเทศ สามารถกระทำได 
อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

  สำหรับการพัฒนาปรับปรุงระบบ 
การใหบริการของโครงขาย เรามี 
การจัดต้ังหนวยงาน Activity Control 
Management (ACTM) เพื่อควบคุม 
ไมใหชวงที่อยูระหวางการดำเนินการ 
ดังกลาวสงผลกระทบตอการใหบริการ 
แกลูกคา โดยการดำเนินกิจกรรมตางๆ 

จะต องผ านการประเม ินความเส ี ่ยง และผลกระทบ 
ที่มีตอลูกคาอยางเปนระบบ รวมถึงมีแผนการรองรับใน 
กรณ�ที่เกิดเหตุผิดพลาดในระหวางหรือหลังการเปลี่ยนแปลง 
และเรายังไดจัดทำกรอบและแผนการดำเนินงานความ 
ตอเน� �องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ใน 
สถานการณฉุกเฉิน โดยมีการนำแผนดังกลาวมาฝกซอม  
ทุกป เพื ่อสรางความเชื ่อมั �นวาในสถานการณที ่ว ิกฤต 
หรือฉุกเฉิน ลูกคาของเรายังจะคงสามารถติดตอสื่อสาร  
กันไดอยางตอเน��อง 

Management

Activity
ControlNetwork

Operation
Center
& Service
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ดูแลลูกค�าทุกย�างก�าว
 ป น � ้ เราได เด ินหนายกระด ับกลยุทธ การด ูแล 
ลูกคาใหสอดรับกับยุคดิจิทัล ดวยการเปดตัวโครงการ 
"AIS LIVE 360º เติมทุกองศากับความพิเศษ" เพื่อ 
ดูแลลูกคาใหครอบคลุมทุกดานของความตองการท้ัง 360 
องศาของการใชชีวิต สอดคลองกับรูปแบบการใชชีวิต 
ของคนยุคใหมท่ีมองหาความพิเศษ ความสะดวกสบาย 
ความตื่นเตน และความสนุกสนาน โดยมีกลยุทธสำคัญ 
5 ดาน ผาน 5 องศาของการดูแล ดวยพันธมิตรรานคา 
ชั ้นนำกวา 12,000 รานคา ซึ �งนอกจากลูกคาเอง 
จะไดร ับประสบการณพิเศษแลว พันธมิตรของเรา 
ยังมียอดขายเพิ�มขึ้นเฉลี่ย 10% - 20%

ให�ความมั่นใจว�าข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าจะถูกเก็บ
รักษาไว�อย�างปลอดภัย
 ภายใตการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 
การเติบโตของสังคมออนไลน และการทำธุรกรรม 
ผานอุปกรณส ื ่อสาร นอกจากจะนำมาซึ �งโอกาส 
ในการเขาถึงบริการทางการเงินอยางไรขอบเขตของ 
ผูใชบริการแลว ยังสงผลใหเกิดการเติบโตของรายได 
จากชองทางออนไลนในขาผูประกอบการดวย โดยมูลคา 
การทำธุรกรรมออนไลนผานแอพพลิเคชั�น AIS mPAY 
ในป 2558 คิดเปนมูลคา 21,242 ลานบาท เพิ�มขึ้นจาก 
17,271 ลานบาท เมื่อป 2557 นั�นแสดงใหเห็นถึง 
ความเชื ่อมั �นของลูกคาตอระบบความปลอดภัยบน 
เครือขายเอไอเอส แตในขณะเดียวกันเมื ่อขอมูล 
สวนบุคคลมีการเขาถึงกันงายขึ้น ทั้งโดยความสมัครใจ 
และไมสมัครใจ ก็ทำใหองคกรเองมีความจำเปน 
ที่จะตองเพิ�มมาตรการและวิธีการปองกันเพื่อรองรับ 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได

กำหนดเปนนโยบายท่ีบังคับใชกับพนักงานทุกคนทุกระดับ
 เรามีกระบวนการและการดำเนินงานเพื่อปกปอง 
ขอมูลสวนบุคคลใหมีความปลอดภัย โดยกำหนดเปน 
เป าหมายในการดำเน ินการตามนโยบาย และ 
หลักเกณฑการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
และขอมูลสารสนเทศ ครอบคลุมถึงผูท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
เพื่อรักษาความปลอดภัยของขอมูลและระบบอยางมี 
ประสิทธิภาพ
 แนวทางเรื่องการเก็บรักษาความลับของลูกคา เริ�ม 
มาตั้งแตการบรรจุเรื่องความรับผิดชอบตอลูกคาไวใน 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและประมวลจริยธรรม 
ธุรกิจขององคกร รวมทั้งกำหนดใหมี “หลักเกณฑ 
การปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
และขอมูลสารสนเทศ” แยกออกมาตางหาก เพื่อใช 
กำกับดูแลและรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
และขอมูลสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการ Information 
& Technology ซึ �งประกอบดวยผู บริหารระดับสูง 
จากสายงานที ่เก ี ่ยวของเปนผู กำกับดูแลใหมั �นใจ 
วานโยบายดังกลาวจะถูกนำไปปฏิบัติอยางเครงครัด 

และมีประสิทธิภาพ ซึ�งเปนที่นายินดีอยางยิ �งที ่ในป 
2558 เราได ร ับการร ับรองมาตรฐานการบร ิหาร 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO27001 ที่ดาตา เซ็นเตอร ถือเปนการยกระดับ 
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของเอไอเอสขึ้นไป 
สูระด ับสากล อ ันเป นการเพ ิ �มข ีดความสามารถ 
ในการแขงขันทางธุรกิจและสรางความเชื่อมั�นใหแก 
ลูกคาของเรา
 ขณะน�้ เราอยูระหวางการปรับปรุง “นโยบายปกปอง 
ข อม ูลส วนบุคคล” เพ ิ �มข ึ ้นมาอ ีกฉบับหนึ �งตาม 
แนวทางของ กสทช. และหน วยงานท ี ่ เก ี ่ยวข อง 
เพ่ือใหการดำเนินงานดังกลาวมีความชัดเจนมากข้ึน ดวย 
จุดประสงคในการปองกันขอมูลสวนบุคคลของลูกคา 
ไมใหถูกเขาถึง และ/หรือถูกนำไปใชงานอยางไมเหมาะสม 
สอดคลองกับแนวปฏิบัติวาดวยความรับผิดชอบตอลูกคา 
ตามที่กำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ด ี
และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของเอไอเอส รวมทั้ง 
กฎหมายและระเบียบขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแล
ท่ีเก่ียวของ โดยไดกำหนดเร่ืองระยะเวลาในการเก็บรักษา 
ขอมูล การแจงใหลูกคาทราบกอนเก็บขอมูล และการ 
บังคับใช โดยกรรมการและพนักงานทุกระดับ คูคา 
และคูสัญญา มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามนโยบายฉบับน�้

พัฒนาความรูและความตระหนักใหพนักงาน
 เราจัดใหมีการพัฒนาความรูและทักษะการรักษา 
ความปลอดภ ัยของระบบและข อม ูลส วนบ ุคคล 
ทั้งผูที่ใชงานขอมูลและระบบ (User) ผูที่ดูแลระบบ 
(System Administrator) รวมถึงผู พ ัฒนาระบบ 
(Developer) เพื ่อเพิ �มความสามารถในการบริหาร 
จัดการใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล เชน การใหความรู 
ความปลอดภ ัยก ับผ ู พ ัฒนาระบบตามมาตรฐาน 
ในดานการพัฒนาซอฟตแวรอยางปลอดภัย (SSDLC) 
การใหความรู ในดานปกปองขอมูลสวนบุคคลใหกับ 
พนักงานที ่ม ีความจำเปนตองใชข อมูลสวนบุคคล 
รวมถึงการจัดการสิทธิการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 
ตามความจำเป น เป นต น และจ ัด ให พน ักงาน 
รับการอบรมหรือรับรองจากหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ 
ในอุตสาหกรรม เรื ่องความสามารถที ่เกี ่ยวของกับ
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คุณบุษกร ธนสมบูรณ�
ผู�ช�วยกรรมการผู�อำนวยการส�วนงานบร�หาร
ความปลอดภัยสารสนเทศ

  ในยุคท่ีเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เติบโตน� ้
ขอมูลตางๆ มีการเผยแพรบนโลกออนไลนท่ีไรขอบเขต 
เรา เอไอเอส ก็เปนหนึ�งในผูใหบริการที่ตองใชขอมูล 
ในการดำเนินกิจการ เพื่อสามารถใหบริการลูกคา 
ตามความคาดหวัง เราเองมีความตระหนักในความ 
เปนสวนตัวของลูกคาและมุงมั�นที่จะรักษาความเปน
สวนตัวของลูกคาของเราทุกคน โดยการดูแลขอมูล 
สวนบุคคลของลูกคาใหมีความปลอดภัย มุงมั�นใน 
การกำกับการดูแลขอมูลสวนบุคคลท่ีสำคัญของลูกคา
ตลอดกระบวนการนำไปใชใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
ในการดำเนินกิจการและเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ในการดูแลลูกคาของเรา ท้ังในแงกระบวนการทำงาน 
บุคลากรที่ทำงานและระบบงานที่เกี่ยวของ อีกทั้ง 
เห็นถึงความสำคัญในการสรางความเขาใจในการ 
ดูแลขอมูลสวนบุคคลใหกับผูเก่ียวของ ซึ�งรวมถึงคูคา 
และชองทางบริการลูกคา ลูกคาของเราจึงมั�นใจไดวา 
ความเปนสวนตัวของลูกคาจะถูกรักษาไวเปนอยางดี
ที่สุด

ให�ความมั่นใจว�าข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าจะถูกเก็บ
รักษาไว�อย�างปลอดภัย
 ภายใตการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 
การเติบโตของสังคมออนไลน และการทำธุรกรรม 
ผานอุปกรณส ื ่อสาร นอกจากจะนำมาซึ �งโอกาส 
ในการเขาถึงบริการทางการเงินอยางไรขอบเขตของ 
ผูใชบริการแลว ยังสงผลใหเกิดการเติบโตของรายได 
จากชองทางออนไลนในขาผูประกอบการดวย โดยมูลคา 
การทำธุรกรรมออนไลนผานแอพพลิเคชั�น AIS mPAY 
ในป 2558 คิดเปนมูลคา 21,242 ลานบาท เพิ�มขึ้นจาก 
17,271 ลานบาท เมื่อป 2557 นั�นแสดงใหเห็นถึง 
ความเชื ่อมั �นของลูกคาตอระบบความปลอดภัยบน 
เครือขายเอไอเอส แตในขณะเดียวกันเมื ่อขอมูล 
สวนบุคคลมีการเขาถึงกันงายขึ้น ทั้งโดยความสมัครใจ 
และไมสมัครใจ ก็ทำใหองคกรเองมีความจำเปน 
ที่จะตองเพิ�มมาตรการและวิธีการปองกันเพื่อรองรับ 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได

กำหนดเปนนโยบายท่ีบังคับใชกับพนักงานทุกคนทุกระดับ
 เรามีกระบวนการและการดำเนินงานเพื่อปกปอง 
ขอมูลสวนบุคคลใหมีความปลอดภัย โดยกำหนดเปน 
เป าหมายในการดำเน ินการตามนโยบาย และ 
หลักเกณฑการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
และขอมูลสารสนเทศ ครอบคลุมถึงผูท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
เพื่อรักษาความปลอดภัยของขอมูลและระบบอยางมี 
ประสิทธิภาพ
 แนวทางเรื่องการเก็บรักษาความลับของลูกคา เริ�ม 
มาตั้งแตการบรรจุเรื่องความรับผิดชอบตอลูกคาไวใน 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและประมวลจริยธรรม 
ธุรกิจขององคกร รวมทั้งกำหนดใหมี “หลักเกณฑ 
การปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
และขอมูลสารสนเทศ” แยกออกมาตางหาก เพื่อใช 
กำกับดูแลและรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
และขอมูลสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการ Information 
& Technology ซึ �งประกอบดวยผู บริหารระดับสูง 
จากสายงานที ่เก ี ่ยวของเปนผู กำกับดูแลใหมั �นใจ 
วานโยบายดังกลาวจะถูกนำไปปฏิบัติอยางเครงครัด 

และมีประสิทธิภาพ ซึ�งเปนที่นายินดีอยางยิ �งที ่ในป 
2558 เราได ร ับการร ับรองมาตรฐานการบร ิหาร 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO27001 ที่ดาตา เซ็นเตอร ถือเปนการยกระดับ 
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของเอไอเอสขึ้นไป 
สูระด ับสากล อ ันเป นการเพ ิ �มข ีดความสามารถ 
ในการแขงขันทางธุรกิจและสรางความเชื่อมั�นใหแก 
ลูกคาของเรา
 ขณะน�้ เราอยูระหวางการปรับปรุง “นโยบายปกปอง 
ข อม ูลส วนบุคคล” เพ ิ �มข ึ ้นมาอ ีกฉบับหนึ �งตาม 
แนวทางของ กสทช. และหน วยงานท ี ่ เก ี ่ยวข อง 
เพ่ือใหการดำเนินงานดังกลาวมีความชัดเจนมากข้ึน ดวย 
จุดประสงคในการปองกันขอมูลสวนบุคคลของลูกคา 
ไมใหถูกเขาถึง และ/หรือถูกนำไปใชงานอยางไมเหมาะสม 
สอดคลองกับแนวปฏิบัติวาดวยความรับผิดชอบตอลูกคา 
ตามที่กำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ด ี
และประมวลจริยธรรมทางธุรกิจของเอไอเอส รวมทั้ง 
กฎหมายและระเบียบขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแล
ท่ีเก่ียวของ โดยไดกำหนดเร่ืองระยะเวลาในการเก็บรักษา 
ขอมูล การแจงใหลูกคาทราบกอนเก็บขอมูล และการ 
บังคับใช โดยกรรมการและพนักงานทุกระดับ คูคา 
และคูสัญญา มีหนาท่ีตองปฏิบัติตามนโยบายฉบับน�้

พัฒนาความรูและความตระหนักใหพนักงาน
 เราจัดใหมีการพัฒนาความรูและทักษะการรักษา 
ความปลอดภ ัยของระบบและข อม ูลส วนบ ุคคล 
ทั้งผูที่ใชงานขอมูลและระบบ (User) ผูที่ดูแลระบบ 
(System Administrator) รวมถึงผู พ ัฒนาระบบ 
(Developer) เพื ่อเพิ �มความสามารถในการบริหาร 
จัดการใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล เชน การใหความรู 
ความปลอดภ ัยก ับผ ู พ ัฒนาระบบตามมาตรฐาน 
ในดานการพัฒนาซอฟตแวรอยางปลอดภัย (SSDLC) 
การใหความรู ในดานปกปองขอมูลสวนบุคคลใหกับ 
พนักงานที ่ม ีความจำเปนตองใชข อมูลสวนบุคคล 
รวมถึงการจัดการสิทธิการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 
ตามความจำเป น เป นต น และจ ัด ให พน ักงาน 
รับการอบรมหรือรับรองจากหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ 
ในอุตสาหกรรม เรื ่องความสามารถที ่เกี ่ยวของกับ
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พนักงานที่รับแจงเหตุ
สงใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
เพื่อทำการตรวจสอบ

ดำเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง (หากจริง
ตองดำเนินการแกไข
พรอมหามาตรการ

ปองกันไมให
เกิดเหตุซ้ำ)

แจงผลใหลูกคาทราบ
แจงผลใหผูบริหาร
ที่มีหนาที่กำกับดูแล

รับทราบ

จัดกระบวนการทำงานเพ่ือใหสามารถกำกับดูแลไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ
• การบริหารองคกร (Organization Management) 

จัดต้ังโครงสรางองคกรท่ีใหความสำคัญกับเร่ืองความ
ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล เพื่อบริหารจัดการ 
และปกปองในดานตางๆ โดยมีคณะกรรมการความ 
ปลอดภัยขอมูลและระบบสารสนเทศ (Information 
and IT Security Committee) ซึ�งประกอบดวย 
ผูบริหารระดับสูงจากสายงานที่เกี่ยวของ ทำหนาที่ 
กำกับดูแลนโยบายการบริหารความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศ และมีหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบเรื่องน�้โดยตรง

• การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
เรามีการบริหารความเสี่ยงดาน IT ภายใตกรอบ 

การบริหารจัดการดานความปลอดภัย เชน CISM, 
CISSP, GPEN, CEH, SEC+, CCNA, CCNP, CCDA, 
ISO/IEC 27001 Lead Auditor, ISO/IEC 27001 หรือ 
Lead implementer เปนตน
 เรากำหนดใหพนักงานทุกคนจะตองเรียนและทำแบบ 
ทดสอบเร่ือง “การปกปองและการรักษาขอมูลสวนบุคคล 
ของลูกคา” ผานระบบอินเทอรเน ็ตภายในองคกร 
ซึ�งในป 2558 น�้ ผลปรากฏวาพนักงานทั้งหมดผาน 
การทดสอบ
 ในสวนของมาตรการเพ่ือใหลูกคาสามารถทำธุรกรรม 
ผานระบบสารสนเทศไดอยางปลอดภัย และสามารถ 
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลของตน สามารถยกตัวอยาง 
ไดดังตอไปน� ้

- การสรางรหัสผานที่ใชครั ้งเดียว (One Time 
Password - OTP) เพ่ือใหลูกคากรอกกอนเขาถึง 
ขอมูลสวนบุคคลในการใชบริการและการซ้ือสินคา 
ผานระบบออนไลน 

- การกำหนดใหตองใชเลขบัตรประชาชนเพื่อเปน 
การระบุตัวตนที่แทจริงในการติดตอทำธุรกรรม

- การออกนโยบายและควบคุมสิทธิการเขาใชงาน 
ระบบและการเขาถึงขอมูลของหนวยงานและ 
บุคคลตางๆ ทั ้งภายในและภายนอกองคกร    
ใหเปนไปอยางเหมาะสม

- การใหความรูแกลูกคาอยางตอเน��อง เพื่อใหเกิด 
ความระมัดระวังในการใชงาน 

- การจัดลำดับชั้นความลับของขอมูล เพ่ือใหระบบ 
การบริหารจัดการในแตละลำดับชั ้นสามารถ 
ทำไดอยางมีประสิทธิภาพ

 นอกจากชองทางคอลเซ็นเตอรที ่ล ูกคาสามารถ 
รองเรียนเรื่องการละเมิดขอมูลสวนบุคคลไดแลวนั้น 
เราไดจัดต้ังหนวยงาน Complaint Management Center 
เพื ่อทำหนาที ่บริหารจัดการขอรองเรียนที ่มาจาก 
หนวยงานรัฐ อาทิ กสทช. สคบ. ฯลฯ หรือมาจาก 
ผูบริหารของเอไอเอสขึ้นเปนการเฉพาะ

การบริหารความเสี่ยงของเอไอเอส ความเสี่ยงที่พบ 
จะไดรับการจัดการตามลำดับความสำคัญและเปน 
ไปตามกลยุทธการดำเนินธุรกิจของเรา

• การประเมินความปลอดภัย (Security Assessment) 
เราจัดใหมีการตรวจประเมินความปลอดภัยของ 
ระบบคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศ เพื ่อ 
ใหมั �นใจวาเราปฏิบัติตามขอปฏิบัติในการเขาถึง 
ระบบคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศ อีกทั้งยังมี 
การตรวจประเมินโดยบุคลากรภายนอก ใหผลการ 
ประเมินนั้นเปนที่ยอมรับ

• การจัดการเหตุการณละเมิดความปลอดภัย (Incident 
Management) เราจัดใหมีกระบวนการบริหารเหตุการณ 
ละเมิดความปลอดภัยอยางเปนระบบ

กระบวนการจัดการกับข�อร�องเร�ยนเม่ือลูกค�าเกิดความสงสัยว�าจะมีการละเมิดข�อมูลส�วนบุคคล
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ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ�อ่จัดการเหตุผิดปกติทางด�านความปลอดภัยของข�อมูล

การกำจัดเหตุ 
(Eradication) 
คนหาสาเหตุของ 
การละเมิดที่เกิดขึ้น

*หมายเหตุ: เน��องจากตัวเลขที่ปรากฏในรายงานของป 2557 เปนตัวเลข 
เฉพาะจำนวนขอกังวลของลูกคา ในปน�้ จึงไดปรับใหมโดยเพิ�มจำนวน 
การละเมิดจริงภายหลังจากที่เราไดตรวจสอบแลว เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
ที่ถูกตองกับผูอาน

ตารางแสดงจำนวนข�อร�องเร�ยนของลูกค�า
เร�่องการละเมิดข�อมูลส�วนบุคคล

จำนวนขอกังวล 248 412 271
ของลูกคาวาขอมูล
อาจถูกละเมิด

จำนวนการละเมิด 0 0 0
ขอมูลสวนบุคคล
ของลูกคาจริง
ภายหลังที่ได
ตรวจสอบแลว

2556 2557 2558รายละเอียด

พัฒนานวัตกรรมทางดานสินคาและบริการเพื่อใหคุณ 
ใชชีวิตไดมากกวา
 วิว ัฒนาการของเทคโนโลยีนำมาซึ �งความเจริญ 
ในดานเศรษฐกิจ ความสะดวกสบายในการติดตอ 
สื่อสาร และความสามารถในการสรางสรรคสินคาและ 
บริการใหมๆ  ใหแกลูกคามากข้ึน ขณะเดียวกัน ความท่ี 
เทคโนโลยีตางๆ สามารถหาซ้ือไดงายและมักจะมีลักษณะ 
ที่เหมือนกัน ก็นำมาซึ�งคูแขงรายใหมๆ ดวย ดังนั้น 
สิ�งที่จะสรางความแตกตางและความไดเปรียบใหกับ 
องคกรไดนั ้น ก็คือสิ �งที ่องคกรตองสรางขึ ้นมาเอง 
คิดคนข้ึนมาเอง หรือท่ีเรียกวา “นวัตกรรม” ประกอบกับ 
ศักยภาพของพนักงานเอไอเอสที ่มีความเชี ่ยวชาญ 
ทำใหเราพรอมที่จะกาวเขาสูการแขงขัน
 การกำหนดให การค ิดค นและผล ิตนว ัตกรรม 
ออกสู ตลาดเปนหลักสำคัญในการขับเคลื ่อนองคกร 
เปนวัฒนธรรมองคกรที่ตองปฏิบัติรวมกัน และกำหนด 
ใหการสรางสรรคนวัตกรรมเปนหนึ�งในตัวชี้วัดความ 
สำเร็จขององคกร (Corporate Balanced Scorecard) 
โดยเราไดกำหนดขอบเขตของการสรางนวัตกรรมเปน 
3 สวน ไดแก สวนที่ 1 นวัตกรรมทางดานสินคา 
และบริการ หรือโมเดลธุรกิจใหมๆ  (Product Innovation) 
เปาหมายเพื่อสรางแหลงรายไดใหมๆ ทั้งจากตลาด 
กลุมเดิม และกลุมใหมๆ ใหแกบริษัท สวนที่ 2 คือ 

นว ัตกรรมกระบวนการ (Process Innovat ion) 
ที่นำมาเปนเครื่องมือในการใหบริการไมวาในสวนใด 
ของธุรกิจก็ตาม เพื่อใหการใหบริการแกลูกคาของเรา 
มีประสิทธิภาพมากยิ�งข้ึน และในบางกรณ�เพ่ือตอบสนอง 
บริการใหมๆ ที ่เก ิดขึ ้นจากนวัตกรรมในสวนที ่ 1 
ท่ีไดกลาวไปแลว และสวนท่ี 3 นวัตกรรมท่ีเปนเทคโนโลยี 
(New Technology) ท ี ่ ได ร ับการค ิดค นพัฒนา 
ขึ ้นมาเพื ่อนำมาเสริมสราง หรือแมกระทั �งทดแทน 
เทคโนโลยีที่มีการใชงานอยูเดิม ทำใหการใหบริการ 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแบบกาวกระโดด
 โดยต ัวอย างนว ัตกรรมที ่ เก ิดจากแรงผล ักด ัน 
ในขอจำกัดเรื่องคลื่นความถี่ในการใหบริการที่ผานมา 
เพื ่อใหเอไอเอสสามารถใหบริการกับลูกคากวา 38 
ลานเลขหมายไดอยางตอเน� �อง เราจึงไดจับมือกับ 
Huawei หนึ�งในพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อรวมกัน 
คิดคนวิธีเพิ�มชองสัญญาณโดยที่ไมตองเพิ�มความถี ่
หรือสถาน�ฐาน จึงกอเกิดนวัตกรรม “3G 2100MHz    
6 sectors” โดยมีหลักการทำงาน คือ การแบงพื้นที่ 
ครอบคลุมสัญญาณจากหนึ �งเปนสอง ซึ �งโดยปกติ 
การติดตั้งสถาน�ฐานทั�วไป 1 สถาน�ฐานจะประกอบดวย 
สายอากาศ 3 ตน หรือเรียกวา 3 sectors ซึ�งแตละ 
sector จะใหชองสัญญาณของตัวเอง ดังนั้น ถาเรา 
ตองการเพิ�มชองสัญญาณใหมากขึ้น เราจึงตองเพิ�ม 
สายอากาศใหมากข้ึนน ั �นเอง โดยปจจุบัน เทคโนโลยี 
6 sectors ทำใหเราสามารถรองรับปริมาณการใชงาน 
ดาตาในปริมาณมาก โดยที่ไมตองเพิ �มความถี่หรือ 
จำนวนสถาน�ฐาน ทำใหสามารถดำเนินการไดงายกวา
และชวยใหเราสามารถประหยัดตนทุนในการสราง 

การระบุเหตุและ
การแจงเหตุ 
(Identification and 
Reporting)
จัดใหมีระบบการ
ตรวจจับเหตุละเมิด
และสรางกระบวนการ
และความตระหนัก 
ของพนักงาน
ในการรายงานเหตุ

การประเมิน
สถานการณ 
(Assessment) 
ทำการประเมิน
สถานการณเบื้องตน 
โดยวิเคราะหขอบเขต 
ระดับความรุนแรง 
และความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น

การควบคุมเหตุ 
(Containment) 
เขาควบคุมเหตุ
เพื่อใหสงผลกระทบ
นอยท่ีสุดและปองกัน 
ไมใหลุกลามไปยัง 
จุดอื่นๆ

การฟนฟู (Recovery) 
เมื่อกำจัดเหตุไดแลว 
ตองมีการกูขอมูลหรือ 
ระบบสารสนเทศให 
กลับคืนสูสภาวะปกติ 
โดยในขั้นตอนน�้ตอง 
ตรวจสอบอยางถ่ีถวน 
เพื่อใหมั�นใจวาระบบ
สารสนเทศท่ีเก่ียวของ 
ไดรับการปกปอง
อยางเหมาะสมเพื่อ
ไมใหเกิดเหตุซ้ำ 
รวมถึงตองเฝาระวัง 
อยางใกลชิด

การติดตามผล
และการปรับปรุง
กระบวนการ 
(Follow-up & 
Improvement) 
ทบทวนเหตุท่ีเกิดข้ึน 
และนำไปรายงาน 
ตอผูบริหาร จากนั้น 
ปรับปรุงแกไขใน
ทุกจุดที่อาจมี
ความเสี่ยง

การเตรียม
ความพรอม 
(Preparation) 
กำหนดผูรับผิดชอบ
เพ่ือใหสามารถรับมือ 
ตอเหตุละเมิดความ 
มั�นคงปลอดภัยได
อยางเหมาะสม
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รูปแบบการกระจายสัญญาณ
ของสายอากาศท่ัวไป 3 sectors

นวัตกรรมทางด�านส�นค�าและบร�การ

รูปแบบการกระจายสัญญาณ
ของสายอากาศทั่วไป

เมื่อนำมาทำ 6 sectors

สถาน�ฐานใหมในป 2558 น�้ ไดถึง 5,100 ลานบาท   
โดยปจจุบัน มีผู ใหบริการจำนวนมากภายใตกลุ ม 
ความรวมมือของเครือสิงคเทล ที่นำเอานวัตกรรมน�้ 
ไปใช และในสวนของ Huawei เองก็ไดประโยชน 
จากการนำนวัตกรรมน�้ไปตอยอดนำเสนอลูกคาของ 
Huawei ในภูมิภาคอื่นๆ ดวย
 นอกจากน� ้เราไดมีการติดต้ัง Small Cell หรือสถาน�ฐาน 
ขนาดเล็ก ตามจุดที่มีการใชงานหนาแน นแต พ ื้ นที่ 
คอนขางจำกัด เชน ตลาดนัด คอนโดมิเน�ยม หรือตามซอย 
ในยานธุรกิจ ซึ�งนอกจากจะทำใหลูกคาสามารถใชงาน 
ไดตอเน��องแลว ยังเปนการชวยรักษาทัศน�ยภาพของ 
แหลงทองเที่ยวและอาคารที่พักอาศัย

พัฒนานวัตกรรมทางดานสินคาและบริการเพื่อใหคุณ 
ใชชีวิตไดมากกวา
 วิว ัฒนาการของเทคโนโลยีนำมาซึ �งความเจริญ 
ในดานเศรษฐกิจ ความสะดวกสบายในการติดตอ 
สื่อสาร และความสามารถในการสรางสรรคสินคาและ 
บริการใหมๆ  ใหแกลูกคามากข้ึน ขณะเดียวกัน ความท่ี 
เทคโนโลยีตางๆ สามารถหาซ้ือไดงายและมักจะมีลักษณะ 
ที่เหมือนกัน ก็นำมาซึ�งคูแขงรายใหมๆ ดวย ดังนั้น 
สิ�งที่จะสรางความแตกตางและความไดเปรียบใหกับ 
องคกรไดนั ้น ก็คือสิ �งที ่องคกรตองสรางขึ ้นมาเอง 
คิดคนข้ึนมาเอง หรือท่ีเรียกวา “นวัตกรรม” ประกอบกับ 
ศักยภาพของพนักงานเอไอเอสที ่มีความเชี ่ยวชาญ 
ทำใหเราพรอมที่จะกาวเขาสูการแขงขัน
 การกำหนดให การค ิดค นและผล ิตนว ัตกรรม 
ออกสู ตลาดเปนหลักสำคัญในการขับเคลื ่อนองคกร 
เปนวัฒนธรรมองคกรที่ตองปฏิบัติรวมกัน และกำหนด 
ใหการสรางสรรคนวัตกรรมเปนหนึ�งในตัวชี้วัดความ 
สำเร็จขององคกร (Corporate Balanced Scorecard) 
โดยเราไดกำหนดขอบเขตของการสรางนวัตกรรมเปน 
3 สวน ไดแก สวนที่ 1 นวัตกรรมทางดานสินคา 
และบริการ หรือโมเดลธุรกิจใหมๆ  (Product Innovation) 
เปาหมายเพื่อสรางแหลงรายไดใหมๆ ทั้งจากตลาด 
กลุมเดิม และกลุมใหมๆ ใหแกบริษัท สวนที่ 2 คือ 

นว ัตกรรมกระบวนการ (Process Innovat ion) 
ที่นำมาเปนเครื่องมือในการใหบริการไมวาในสวนใด 
ของธุรกิจก็ตาม เพื่อใหการใหบริการแกลูกคาของเรา 
มีประสิทธิภาพมากยิ�งข้ึน และในบางกรณ�เพ่ือตอบสนอง 
บริการใหมๆ ที ่เก ิดขึ ้นจากนวัตกรรมในสวนที ่ 1 
ท่ีไดกลาวไปแลว และสวนท่ี 3 นวัตกรรมท่ีเปนเทคโนโลยี 
(New Technology) ท ี ่ ได ร ับการค ิดค นพัฒนา 
ขึ ้นมาเพื ่อนำมาเสริมสราง หรือแมกระทั �งทดแทน 
เทคโนโลยีที่มีการใชงานอยูเดิม ทำใหการใหบริการ 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแบบกาวกระโดด
 โดยต ัวอย างนว ัตกรรมที ่ เก ิดจากแรงผล ักด ัน 
ในขอจำกัดเรื่องคลื่นความถี่ในการใหบริการที่ผานมา 
เพื ่อใหเอไอเอสสามารถใหบริการกับลูกคากวา 38 
ลานเลขหมายไดอยางตอเน� �อง เราจึงไดจับมือกับ 
Huawei หนึ�งในพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อรวมกัน 
คิดคนวิธีเพิ�มชองสัญญาณโดยที่ไมตองเพิ�มความถี ่
หรือสถาน�ฐาน จึงกอเกิดนวัตกรรม “3G 2100MHz    
6 sectors” โดยมีหลักการทำงาน คือ การแบงพื้นที่ 
ครอบคลุมสัญญาณจากหนึ �งเปนสอง ซึ �งโดยปกติ 
การติดตั้งสถาน�ฐานทั�วไป 1 สถาน�ฐานจะประกอบดวย 
สายอากาศ 3 ตน หรือเรียกวา 3 sectors ซึ�งแตละ 
sector จะใหชองสัญญาณของตัวเอง ดังนั้น ถาเรา 
ตองการเพิ�มชองสัญญาณใหมากขึ้น เราจึงตองเพิ�ม 
สายอากาศใหมากข้ึนน ั �นเอง โดยปจจุบัน เทคโนโลยี 
6 sectors ทำใหเราสามารถรองรับปริมาณการใชงาน 
ดาตาในปริมาณมาก โดยที่ไมตองเพิ �มความถี่หรือ 
จำนวนสถาน�ฐาน ทำใหสามารถดำเนินการไดงายกวา
และชวยใหเราสามารถประหยัดตนทุนในการสราง 

นวัตกรรมทางด�านกระบวนการ นวัตกรรมทางด�านเทคโนโลยีนวัตกรรมทางด�านส�นค�า
และบร�การ
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ผลสำเร็จสะท�อนถึงความพ�งพอใจที่เพ��มข�้น
 การวัดระดับความผูกพันของลูกคาที่มีตอเอไอเอส 
(Customer Engagement : CE) ถูกบรรจุเขาเปนสวนหนึ�ง 
ของแผนกลยุทธขององคกร โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด 
และเปาหมาย และทำการสำรวจปละ 1 ครั้ง โดยการ 
วัดระดับความผูกพันของลูกคาท่ีมีตอเอไอเอส จะดำเนิน 
การสำรวจใน 5 ลักษณะ คือ
• ความผูกพันในแบรนด
• ความเชื่อมั�นในแบรนด
• ความรู สึกวาเอไอเอสปฏิบัติตอลูกคาดวยความ 

เปนธรรม
• ความภูมิใจในแบรนด
• ความรักในแบรนด
 ซึ�งในปที่ผานมา ระดับความผูกพันของลูกคาที่มีตอ 
เราสูงกวาผูใหบริการรายอื่นๆ ซึ�งนับวาสูงขึ้นอยาง 
ตอเน� �องจากการที่เราไดรับความไววางใจจากลูกคา 
อยางตอเน��อง

“เอไอเอส จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย รวมกันวิจัยและพัฒนาระบบวิเคราะห 
และจัดเก็บขอมูล บิ๊ก ดาตา เพื่อนำไปสูการพัฒนา 
คุณภาพของงานบริการ”
  ในปจจุบัน เอไอเอสมีผูใชบริการทั้งระบบรวมกวา 
37.8 ลานราย และยังคงเพิ�มข้ึนอยางตอเน��อง ซึ�งนับ 
เปนธุรกิจท่ีมีฐานลูกคาท่ีใหญท่ีสุด การท่ีจะเขาถึงความ 
ตองการของผูใชบริการในแตละกลุม แตละประเภท 
หรือในรายบุคคล เพื่อทราบถึงประสบการณความ 
พึงพอใจของผูใชบริการในแตละบริการ ในชวงเวลา 
และในสถานท่ีตางๆ ตลอดจนการจัดแคมเปญโปรโมชั�น 
ทางการตลาด หรือการมอบสิทธิพิเศษตางๆ เพื่อ 
ใหตรงกับความตองการและพฤติกรรมการใชงาน 
ซึ �งมีอยู หลากหลายและเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา 
อยางในปจจุบัน จึงเปนเรื่องที่ยากมาก
ที่มา: หุนอินไซด ฉบับวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ความรู�ส�กว�าเอไอเอส
ปฏิบัติต�อลูกค�า

ด�วยความเป�นธรรม

ความเชื่อมั่น
ในแบรนด�

ความผูกพัน
ในแบรนด�

ความรัก
ในแบรนด�

ความภูมิใจ
ในแบรนด�

การสำรวจ
ความพ�งพอใจ

ของลูกค�า
ท่ีมีต�อเอไอเอส

นายวีรวัฒน เกียรติพงษถาวร รองกรรมการผูอำนวยการอาวุโส
สายงานปฏิบัติการของเอไอเอส และศาสตราจารย 
ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จับมือรวมกันในความรวมมือเร่ือง บ๊ิก ดาตา




