
 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

SUPERMARKET

เพ�่อให�เราเติบโตไปพร�อมกันอย�างยั่งยืน

ร�วมกันส�งมอบประสบการณ�
ที่ดีที่สุด ให�แก�ลูกค�ากว�า 

ห�วงโซ�คุณค�าของ เอไอเอส

ส�งเสร�มกระบวนการและนวัตกรรม
ทางด�านส�นค�าและบร�การ
ที่เป�นมิตรต�อส��งแวดล�อม

จากวัฒนธรรมการทำงาน
ที่ปลอดภัยและอยู�ภายใต�

หลักส�ทธิมนุษยชน

ร�วมพัฒนาดิจ�ทัลคอนเทนต�
และแอพพล�เคชั่นใหม�ๆ

เพ�่อตอบโจทย�
ทุกไลฟ�สไตล�ของลูกค�า

38.5 ล�านราย

0%

ยกระดับตัวแทนจำหน�ายกว�า 

ให�มีคุณภาพและบร�การเสมือนเอไอเอส
20,000 ราย

การเส�ยชีว�ต

AIS Quality
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จากสภาพตลาดในป�จจ�บ ันมีการแข�งข ันสูง 
การสร�างความประทับใจให�ก ับลูกค�าตั ้งแต� 
ขั ้นตอนการเล�อกซื้อ การให�คำแนะนำ รวมถึง 
การให�บร�การหลังการขาย จ�งเป�นอีกป�จจัยสำคัญ 
ที่จะสร�างความพ�งพอใจให�กับลูกค�าในระยะยาว 
ดังนั้น การสร�างพันธมิตรที่ถือเป�นคู�ธุรกิจและ 
เป�นตัวแทนของเราให�มีความแข็งแกร�งจะเป�น 
รากฐานที่สำคัญที่ทำให�เราและพันธมิตรดำเนิน 
ธุรกิจได�อย�างยั ่งยืน และเติบโตไปพร�อมกัน 
เราจ�งมีความยินดีที ่จะร�วมมือกับพันธมิตร 
เพ�อ่ให�มีการถ�ายทอดองค�ความรู�และประสบการณ� 
ระหว�างกัน ควบคู �ไปกับการร�วมกันคิดค�น 
นวัตกรรมใหม�ๆ  ท่ีจะสร�างความแตกต�างและความ 
พ�งพอใจให�กับลูกค�ามากยิ�งข�้น

พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

มั่นใจว�าลูกค�าจะได�รับประสบการณ�ที่ดีที่สุดเสมือน 
ออกจากมือเรา
 พันธมิตรทางธุรกิจตลอดหวงโซค ุณคาทุกราย 
เปรียบเสมือนหนาตางและผู ร วมสรางสินคาและ 
บริการที่มีคุณภาพใหกับลูกคา เราจึงมีกระบวนการ 
และหลักเกณฑในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ 
ซึ�งไดกำหนดไวอยางชัดเจน โดยคำนึงถึงความสามารถ 
ในการสงมอบสินคาและบริการคุณภาพใหแกลูกคา 
ศักยภาพทางธุรกิจ การดำเนินงานที่โปรงใส รวมทั้ง 
การที่พันธมิตรของเราจะตองไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เชน ตองไมใชแรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับมา 
ใชแรงงาน รวมทั้งแรงงานผิดกฎหมาย และจะตองม ี
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ �งเปนขอตกลงหนึ �ง 
ในการทำส ัญญาระหว างก ันท ี ่พ ันธม ิตรจะต อง 
ลงนามรับรอง เปนตน
 ในการเริ�มตนทำธุรกิจดวยกันนั้น เรามีแบบแผนที่ 
ชัดเจนสำหรับพันธมิตรแตละประเภท เชน ในสวนของ 
รานเทเลวิซ เราจัดใหมีคู มือปฏิบัติงานรานเทเลวิซ 
ซึ�งบอกถึงบทบาทและหนาท่ีของผูรับสิทธิเปนรานเทเลวิซ 
การบริหารรานอยางถูกตอง การบริหารบุคลากร 
หลักเกณฑการประเมินผลงาน รวมทั้งขอควรปฏิบัติใน 
การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีทำงาน ฯลฯ 
ทั้งน�้ก็เพื่อใหการปฏิบัติงานของรานเทเลวิซมีมาตรฐาน
เดียวกันทั�วประเทศ และเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของราน 
สามารถยกระดับคุณภาพการใหบริการของรานเทเลวิซ
ใหมีมาตรฐาน สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และเพื่อ 
สุขอนามัยและความปลอดภัยของตัวราน รวมถึงพนักงาน 
ของรานเองดวย
 นอกจากแบบแผนการปฏิบัต ิงานดังกลาว เรา 
ยังไดดำเนินการยกระดับการดำเนินงานของคูคาของเรา 
ทั้งในเรื่องของการพัฒนาองคความรู การเพิ�มความ 
สามารถในการแขงขัน และแนะนำแนวทางในการ 
ดำเนินธุรกิจควบคูไปกับการสรางวัฒนธรรมการทำงาน
ใหแกพนักงานของคูคาเสมือนหนึ�งวาเปนคนของเรา 
อันจะทำใหพันธมิตรเกิดความเขาใจ เกิดการพัฒนา 
และสามารถเดินไปพรอมกับเราทามกลางสภาวะ 
การแขงขันที่รุนแรงและเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงไป 
อยางรวดเร็วไดอยางยั�งยืน (Win-win partnership)

พบวามีรานเทเลวิซผานมาตรฐาน SQT ในอัตราที ่ 
เพิ�มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ยตอเดือน 81 คะแนน เปน 90 
คะแนน
นโยบายการแบงปนผลตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม
 เรากำหนดนโยบายที ่ช ัดเจนในเรื ่องของการให 
ผลตอบแทนแกพันธมิตรแตละประเภท โดยผลตอบแทน 
ดังกลาวเปนอัตราที่สามารถแขงขันไดเมื ่อเทียบกับ 
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังเพียงพอท่ีจะจูงใจใหพันธมิตร 
ที่มีศักยภาพอยูกับเราและดึงดูดคูธุรกิจใหมๆ เขามา 
ซึ �งหลักเกณฑการใหผลตอบแทนน� ้จะมีการสื ่อสาร 
ใหพันธมิตรรับทราบกอนลงนามในสัญญาหรือทำธุรกิจ 
รวมกันทุกครั้ง
พัฒนาชองทางการส่ือสารระหวางกัน
 เราไมเคยหยุดนิ �งในการพัฒนาการสื ่อสาร โดย 
มีการนำเทคโนโลยีและชองทางการสื ่อสารใหมๆ 
มาประยุกตใช โดยคำนึงถึงความเขาใจและการนำ 
ไปตอยอดใหเกิดประโยชนสูงสุดกับคู คา เน� �องจาก 
การร ับส งข อม ูลข าวสารในปจจ ุบ ันน ั ้นม ีจำนวน 
ชองทางและรูปแบบที ่หลากหลายตามการใชงาน 
ของผูบริโภค ดังนั้นเพื่อตอบรับการเปนผูนำทางดาน 
ดิจิทัลไลฟอยางเต็มรูปแบบ เราจึงมีแนวคิดการพัฒนา 
เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด ดังน�้
• ชองทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ใชงานงาย และรองรับ 

การติดตอสื่อสารตลอดเวลา (Always on) โดยได 
คิดคนและพัฒนาแอพพลิเคชั �น “AIS Channel 
Magazine” เพื่อเปนชองทางการสื่อสารที่เขาถึง 
พันธมิตรไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันตอ 
สถานการณทางการตลาด โดยแอพพลิเคชั �นน� ้ 
จะมีข อมูลการขายและขาวสารโปรโมชั�นที่สำคัญ 
ที่ชวยเพิ�มศักยภาพทางการแขงขันใหกับรานคา 
พันธมิตร นอกจากน� ้เรายังสื ่อสารผานชองทาง 
SMS MMS และส ื ่ อออนไลน ต  า งๆ เพ ื ่ อ 
ครอบคลุมและตอบสนองทุกความตองการของ 
พันธมิตรทุกกลุมแบบครบ 360 องศา โดยหาก 
พันธมิตรตองการคำแนะนำหรือแจงปญหาเพิ�มเติม 
สามารถติดตอผานทาง Channel Contact Center 
ไดอีกชองทางหนึ�ง

• ชองทางการส่ือสารถึงลูกคาแบบ Interactive Website 
นอกจากการสื ่อสารตรงถึงพันธมิตรแลว เรา 
ยังใหความสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารถึงลูกคา โดย 
ปจจุบันไดมีการวางแผนเกี่ยวกับการสรางชองทาง 
การสื ่อสารรูปแบบ Interactive website สำหรับ 
ชองทางการขาย เพื่อที่ลูกคาจะสามารถเขามาหา 
ขอมูลพันธมิตร รวมถึงเขามาทำธุรกรรมผาน 
ระบบออนไลนได เพื ่อเปนการขยายโอกาสทาง 
การคาใหกับพันธมิตรมากยิ�งขึ้น 

• พัฒนาศักยภาพการสื่อสารของบุคลากรฝายขาย 
เทคโนโลยีอาจจะเขามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร 
ในยุคดิจิทัล อยางไรก็ตาม เราเล็งเห็นถึงความสำคัญ 
ของพนักงานในฐานะทูตท่ีจะชวยสงขอมูลขาวสาร 
ไปยังพันธมิตร เราจ ึงม ีนโยบายอบรมความร ู  
ทางดานสินคาและบริการ และมีการจัดกิจกรรมตางๆ 
เพื่อพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารใหกับพนักงาน 
เพื่อใหการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

การพัฒนาเพิ�มขีดความสามารถทางธุรกิจใหกับพันธมิตร
 เรามุงมั �นในการรักษาคุณภาพการใหบริการผาน 
รานตัวแทนจำหนายภายใตแบรนดเอไอเอส พรอม 
วางแผนการขยายสาขาภายใต แบรนด  เอไอเอส 
ใหสามารถบริการลูกคาไดครอบคลุม รวดเร็ว จึงไดเปด 
โอกาสใหพันธมิตรใหมท่ีมีศักยภาพเขารวมเปนสวนหนึ�ง
ในการบริหารเอไอเอส ช็อป โดยมีมาตรฐานการขาย 
และการบริการอยางมีคุณภาพเทียบเทากับการบริหาร
โดยเอไอเอสเอง เพื ่อรักษาตำแหนงความเปนผู นำ 
ดานการสื่อสารโทรคมนาคมควบคูไปกับการสงมอบ 
ประสบการณท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคาไดตลอดไป นอกจากน�้ 
เรายังมุงที ่จะพัฒนาพันธมิตรกลุมเดิมที่บริหารงาน 
รานเทเลวิซปจจุบัน ภายใตโครงการท่ีมีช่ือวา “Telewiz 
Uplift” โดยมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพการ 
บริหารรานเทเลวิซ ทั้งดานงานขายและงานบริการ 
ใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น ไดมาตรฐานพรอมสูการพัฒนาเปน 
รานเอไอเอส ช็อปในอนาคต ท้ังน� ้การขยายสาขาเอไอเอส 
ช็อปโดยกลุมพันธมิตรของเรานั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 10 
สาขาในป 2558 และมีแผนที่จะขยายเปน 82 สาขา 
ในป 2559
 นอกจากน�้ เรายังไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ 
รักษามาตรฐานในการดำเนินงานของพันธมิตร เราจึง 
กำหนดหลักเกณฑการวัดคุณภาพที่เรียกวา Service 
Quality for Telewiz (SQT) เพื ่อพัฒนาคุณภาพ 
รานเทเลวิซใหมีมาตรฐานเทียบเทากับเอไอเอส ช็อป 
ทั ้งในดานการขายและการบริการ และจะพิจารณา 
ปรับเปลี ่ยนเกณฑเพื ่อใหเหมาะสมกับสภาวการณ 
ทางการตลาดทุกๆ 3 เดือน โดยจะแจงใหรานคาทราบ 
เปนลายลักษณอักษรลวงหนา โดยในปที ่ผ านมา 
ผลคะแนน SQT สำหรับการประเมินคุณภาพรานเทเลวิซ 

24,000
ร�านค�า
ตัวแทนจำหน�าย

ร�านค�า
ส�ทธิพ�เศษ

12,000

+
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มั่นใจว�าลูกค�าจะได�รับประสบการณ�ที่ดีที่สุดเสมือน 
ออกจากมือเรา
 พันธมิตรทางธุรกิจตลอดหวงโซค ุณคาทุกราย 
เปรียบเสมือนหนาตางและผู ร วมสรางสินคาและ 
บริการที่มีคุณภาพใหกับลูกคา เราจึงมีกระบวนการ 
และหลักเกณฑในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ 
ซึ�งไดกำหนดไวอยางชัดเจน โดยคำนึงถึงความสามารถ 
ในการสงมอบสินคาและบริการคุณภาพใหแกลูกคา 
ศักยภาพทางธุรกิจ การดำเนินงานที่โปรงใส รวมทั้ง 
การที่พันธมิตรของเราจะตองไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เชน ตองไมใชแรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับมา 
ใชแรงงาน รวมทั้งแรงงานผิดกฎหมาย และจะตองม ี
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ �งเปนขอตกลงหนึ �ง 
ในการทำส ัญญาระหว างก ันท ี ่พ ันธม ิตรจะต อง 
ลงนามรับรอง เปนตน
 ในการเริ�มตนทำธุรกิจดวยกันนั้น เรามีแบบแผนที่ 
ชัดเจนสำหรับพันธมิตรแตละประเภท เชน ในสวนของ 
รานเทเลวิซ เราจัดใหมีคู มือปฏิบัติงานรานเทเลวิซ 
ซึ�งบอกถึงบทบาทและหนาท่ีของผูรับสิทธิเปนรานเทเลวิซ 
การบริหารรานอยางถูกตอง การบริหารบุคลากร 
หลักเกณฑการประเมินผลงาน รวมทั้งขอควรปฏิบัติใน 
การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีทำงาน ฯลฯ 
ทั้งน�้ก็เพื่อใหการปฏิบัติงานของรานเทเลวิซมีมาตรฐาน
เดียวกันทั�วประเทศ และเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของราน 
สามารถยกระดับคุณภาพการใหบริการของรานเทเลวิซ
ใหมีมาตรฐาน สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และเพื่อ 
สุขอนามัยและความปลอดภัยของตัวราน รวมถึงพนักงาน 
ของรานเองดวย
 นอกจากแบบแผนการปฏิบัต ิงานดังกลาว เรา 
ยังไดดำเนินการยกระดับการดำเนินงานของคูคาของเรา 
ทั้งในเรื่องของการพัฒนาองคความรู การเพิ�มความ 
สามารถในการแขงขัน และแนะนำแนวทางในการ 
ดำเนินธุรกิจควบคูไปกับการสรางวัฒนธรรมการทำงาน
ใหแกพนักงานของคูคาเสมือนหนึ�งวาเปนคนของเรา 
อันจะทำใหพันธมิตรเกิดความเขาใจ เกิดการพัฒนา 
และสามารถเดินไปพรอมกับเราทามกลางสภาวะ 
การแขงขันที่รุนแรงและเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงไป 
อยางรวดเร็วไดอยางยั�งยืน (Win-win partnership)

พบวามีรานเทเลวิซผานมาตรฐาน SQT ในอัตราที ่ 
เพิ�มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ยตอเดือน 81 คะแนน เปน 90 
คะแนน
นโยบายการแบงปนผลตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม
 เรากำหนดนโยบายที ่ช ัดเจนในเรื ่องของการให 
ผลตอบแทนแกพันธมิตรแตละประเภท โดยผลตอบแทน 
ดังกลาวเปนอัตราที่สามารถแขงขันไดเมื ่อเทียบกับ 
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังเพียงพอท่ีจะจูงใจใหพันธมิตร 
ที่มีศักยภาพอยูกับเราและดึงดูดคูธุรกิจใหมๆ เขามา 
ซึ �งหลักเกณฑการใหผลตอบแทนน� ้จะมีการสื ่อสาร 
ใหพันธมิตรรับทราบกอนลงนามในสัญญาหรือทำธุรกิจ 
รวมกันทุกครั้ง
พัฒนาชองทางการส่ือสารระหวางกัน
 เราไมเคยหยุดนิ �งในการพัฒนาการสื ่อสาร โดย 
มีการนำเทคโนโลยีและชองทางการสื ่อสารใหมๆ 
มาประยุกตใช โดยคำนึงถึงความเขาใจและการนำ 
ไปตอยอดใหเกิดประโยชนสูงสุดกับคู คา เน� �องจาก 
การร ับส งข อม ูลข าวสารในปจจ ุบ ันน ั ้นม ีจำนวน 
ชองทางและรูปแบบที ่หลากหลายตามการใชงาน 
ของผูบริโภค ดังนั้นเพื่อตอบรับการเปนผูนำทางดาน 
ดิจิทัลไลฟอยางเต็มรูปแบบ เราจึงมีแนวคิดการพัฒนา 
เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด ดังน�้
• ชองทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ใชงานงาย และรองรับ 

การติดตอสื่อสารตลอดเวลา (Always on) โดยได 
คิดคนและพัฒนาแอพพลิเคชั �น “AIS Channel 
Magazine” เพื่อเปนชองทางการสื่อสารที่เขาถึง 
พันธมิตรไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันตอ 
สถานการณทางการตลาด โดยแอพพลิเคชั �นน� ้ 
จะมีข อมูลการขายและขาวสารโปรโมชั�นที่สำคัญ 
ที่ชวยเพิ�มศักยภาพทางการแขงขันใหกับรานคา 
พันธมิตร นอกจากน� ้เรายังสื ่อสารผานชองทาง 
SMS MMS และส ื ่ อออนไลน ต  า งๆ เพ ื ่ อ 
ครอบคลุมและตอบสนองทุกความตองการของ 
พันธมิตรทุกกลุมแบบครบ 360 องศา โดยหาก 
พันธมิตรตองการคำแนะนำหรือแจงปญหาเพิ�มเติม 
สามารถติดตอผานทาง Channel Contact Center 
ไดอีกชองทางหนึ�ง

• ชองทางการส่ือสารถึงลูกคาแบบ Interactive Website 
นอกจากการสื ่อสารตรงถึงพันธมิตรแลว เรา 
ยังใหความสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารถึงลูกคา โดย 
ปจจุบันไดมีการวางแผนเกี่ยวกับการสรางชองทาง 
การสื ่อสารรูปแบบ Interactive website สำหรับ 
ชองทางการขาย เพื่อที่ลูกคาจะสามารถเขามาหา 
ขอมูลพันธมิตร รวมถึงเขามาทำธุรกรรมผาน 
ระบบออนไลนได เพื ่อเปนการขยายโอกาสทาง 
การคาใหกับพันธมิตรมากยิ�งขึ้น 

• พัฒนาศักยภาพการสื่อสารของบุคลากรฝายขาย 
เทคโนโลยีอาจจะเขามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร 
ในยุคดิจิทัล อยางไรก็ตาม เราเล็งเห็นถึงความสำคัญ 
ของพนักงานในฐานะทูตท่ีจะชวยสงขอมูลขาวสาร 
ไปยังพันธมิตร เราจ ึงม ีนโยบายอบรมความร ู  
ทางดานสินคาและบริการ และมีการจัดกิจกรรมตางๆ 
เพื่อพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารใหกับพนักงาน 
เพื่อใหการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

การพัฒนาเพิ�มขีดความสามารถทางธุรกิจใหกับพันธมิตร
 เรามุงมั �นในการรักษาคุณภาพการใหบริการผาน 
รานตัวแทนจำหนายภายใตแบรนดเอไอเอส พรอม 
วางแผนการขยายสาขาภายใต แบรนด  เอไอเอส 
ใหสามารถบริการลูกคาไดครอบคลุม รวดเร็ว จึงไดเปด 
โอกาสใหพันธมิตรใหมท่ีมีศักยภาพเขารวมเปนสวนหนึ�ง
ในการบริหารเอไอเอส ช็อป โดยมีมาตรฐานการขาย 
และการบริการอยางมีคุณภาพเทียบเทากับการบริหาร
โดยเอไอเอสเอง เพื ่อรักษาตำแหนงความเปนผู นำ 
ดานการสื่อสารโทรคมนาคมควบคูไปกับการสงมอบ 
ประสบการณท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคาไดตลอดไป นอกจากน�้ 
เรายังมุงที ่จะพัฒนาพันธมิตรกลุมเดิมที่บริหารงาน 
รานเทเลวิซปจจุบัน ภายใตโครงการท่ีมีช่ือวา “Telewiz 
Uplift” โดยมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพการ 
บริหารรานเทเลวิซ ทั้งดานงานขายและงานบริการ 
ใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น ไดมาตรฐานพรอมสูการพัฒนาเปน 
รานเอไอเอส ช็อปในอนาคต ท้ังน� ้การขยายสาขาเอไอเอส 
ช็อปโดยกลุมพันธมิตรของเรานั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 10 
สาขาในป 2558 และมีแผนที่จะขยายเปน 82 สาขา 
ในป 2559
 นอกจากน�้ เรายังไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ 
รักษามาตรฐานในการดำเนินงานของพันธมิตร เราจึง 
กำหนดหลักเกณฑการวัดคุณภาพที่เรียกวา Service 
Quality for Telewiz (SQT) เพื ่อพัฒนาคุณภาพ 
รานเทเลวิซใหมีมาตรฐานเทียบเทากับเอไอเอส ช็อป 
ทั ้งในดานการขายและการบริการ และจะพิจารณา 
ปรับเปลี ่ยนเกณฑเพื ่อใหเหมาะสมกับสภาวการณ 
ทางการตลาดทุกๆ 3 เดือน โดยจะแจงใหรานคาทราบ 
เปนลายลักษณอักษรลวงหนา โดยในปที ่ผ านมา 
ผลคะแนน SQT สำหรับการประเมินคุณภาพรานเทเลวิซ 
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รายงานพัฒนาความยั�งยืนป 2558
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

เสริมสรางความแข็งแกรงทางดานองคความรูใหแก 
พันธมิตร
 เราใหการสนับสนุนในการพัฒนาทักษะและความ 
สามารถใหแกพนักงานของรานคาพันธมิตรตามความ 
เหมาะสมของพันธมิตรแตละประเภท โดยพนักงาน 
ของรานเทเลวิซตั ้งแตป  2558 จะเนนการอบรม 
ในหองเรียน และเสริมการเรียนรูผานระบบ E-Learning  
ท้ังยังจัดใหมีทีมสนับสนุนงานบริการ (Channel Service 

คุณอดิศักดิ์ สุข�มว�ทยา
ผู�รับส�ทธิเอไอเอส ช็อป บร�ษัท เจ มาร�ท จำกัด (มหาชน)

  ผมทำธุรกิจกับเอไอเอสมานาน ตลอดระยะเวลาที่ 
ผานมา ทีมผูบริหารเอไอเอสไดสะทอนใหเห็นถึงการ 
บริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ และมีการสืบทอดวัฒนธรรม 
องคกรอยางเดนชัดเหน�อรายอื่น ทุกความไววางใจที่ 
เอไอเอสหยิบยื่นโอกาสทางธุรกิจมาให ผมจะรีบควาไว 
ดวยความยินดีและเต็มใจพรอมทำงานแบบมืออาชีพเพื่อ 
ใหผลลัพธออกมาดีที่สุด 
  ผมรูสึกภูมิใจมากๆ ที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูรับสิทธิ 
รานเอไอเอส ตองขอขอบคุณเอไอเอสที่เปดโอกาสให 
พันธมิตรไดมีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองในการ 
ขับเคล่ือนทางธุรกิจ ซึ�งผมมองวาเปนวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 
ของเอไอเอสที่เหน�อคูแขง และถือไดวาเปนอีกบทบาท 
หนึ�งท่ีทาทายเปนอยางมากในการพิสูจนฝมือการทำธุรกิจ 
อยางมืออาชีพ เพราะเรามีคูแขงทางการตลาดที่แขงขัน 
กันในสมรภูมิน�้อยางดุเดือด แตผมก็มั�นใจวาเอไอเอส 
จะยังคงครองที่ 1 เอาไวได เพราะที่ผานมาเอไอเอส 
แสดงใหผมเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพเชิงบวกทั้งในดาน 
สินคา บริการ และเทคโนโลยีที่มีออกมาอยางหลากหลาย 
เพื ่อตอบสนองความตองการลูกคาใหได มากที ่ส ุด 
และยังสรางโอกาสทางการคาใหเติบโตอยางยั�งยืนกับ 
พันธมิตร ผมมั�นใจและเชื่อมั�นในการบริหารธุรกิจของ 
เอไอเอสและยินดีสงมอบสินคาและบริการคุณภาพไปให 
แกลูกคาของเราอยางเต็มประสิทธิภาพใหไดมากท่ีสุดครับ
  ความผูกพันที่มีตอกันไมใชแคคูคาทางธุรกิจเทานั้น 
แตเราเปนท้ังพันธมิตรและเปนเพ่ือนคูคิด เราทำงานเขาขา 
กันมาก เอไอเอสไดแสดงใหเห็นถึงความมุงมั�นตั้งใจ 
ในการพัฒนาทั้งในดานองคกร สินคาและบริการ รวมถึง 
การดูแลและพัฒนาศักยภาพของพันธมิตรไดอยางมืออาชีพ 
จริงๆ ผมยอมรับวาเอไอเอสบริหารและดำเนินธุรกิจ 
ไดเหน�อกวามาตรฐานทั�วไป จะเห็นไดจากรางวัลตางๆ 
ที่เอไอเอสไดรับ ซึ�งถือเปนรางวัลแหงความภูมิใจและเปน 
บทพิสูจนความแข็งแกรงของเอไอเอสไดเปนอยางดีครับ

Support) การออกเย่ียมท่ีรานคาเพ่ือใหคำแนะนำ (Coaching) 
และสอนแบบตัวตอตัวซึ �งจะทำเปนประจำทุกเดือน 
เพ่ือใหพนักงานของรานคาพันธมิตรมีศักยภาพเทียบเทา 
พนักงานของเรา สวนตัวแทนจำหนายอ่ืนๆ จะไดรับการ 
พัฒนาศักยภาพจากเจาหนาท่ีฝายขาย (Account Executive) 
และทีมสนับสนุนงานบริการ (Channel Service 
Support) ทั้งยังมีการสื่อสารผานทางเว็บไซตที่จัดทำขึ้น 
เฉพาะสำหรับตัวแทนการจัดจำหนายของเรา สำหรับป 
2557 - 2558 เราไดเพิ�มหลักสูตรใหแกทายาทของผูรับ 
สทิธิเทเลวิซหรือผูบริหารรุนใหม (The 2nd Generation)  
จำนวน 18 คนภายใตชื่อโครงการวา “Young Telewiz 
Management Program (YTMP)” เพื ่อเตรียม 
ความพร อมให แก ทายาทของผ ู ร ับส ิทธ ิ เทเลว ิซ 
ในการสืบทอดธุรกิจตอจากรุนพอ รุนแม โดยจัดเปน 
หลักสูตรตอเน��อง 2 ป ในปที่ 1 มีเน�้อหาเกี่ยวกับ 
โครงสรางและรูปแบบทางธุรกิจดานการดำเนินงาน 
พื้นฐานทั้งหมดของเอไอเอส (Fundamental) ไดแก 
การตลาดและผลิตภัณฑ การบริการลูกคา การบัญชีและ 
การเงิน เทคโนโลยีและไอที และดานการบริหาร 
บุคลากร และปที ่ 2 เนนเน� ้อหาที่เจาะลึกเพิ �มเติม 
(Advanced) เกี ่ยวกับการบริหารดานการเงินและ 
การบริหารองคกร เพื ่อให ทายาททางธุรก ิจของ 
ผูรับสิทธิเทเลวิซไดตระหนักถึงการเปนสวนหนึ�งรวม 
กับทีมผูบริหารของเอไอเอสและเพื่อใหการบริหารงาน
ของชองทางจัดจำหนายไดดำเนินงานไปอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด

มั่นใจว�าลูกค�าจะได�รับประสบการณ�ที่ดีที่สุดเสมือน 
ออกจากมือเรา
 พันธมิตรทางธุรกิจตลอดหวงโซค ุณคาทุกราย 
เปรียบเสมือนหนาตางและผู ร วมสรางสินคาและ 
บริการที่มีคุณภาพใหกับลูกคา เราจึงมีกระบวนการ 
และหลักเกณฑในการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ 
ซึ�งไดกำหนดไวอยางชัดเจน โดยคำนึงถึงความสามารถ 
ในการสงมอบสินคาและบริการคุณภาพใหแกลูกคา 
ศักยภาพทางธุรกิจ การดำเนินงานที่โปรงใส รวมทั้ง 
การที่พันธมิตรของเราจะตองไมละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เชน ตองไมใชแรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกบังคับมา 
ใชแรงงาน รวมทั้งแรงงานผิดกฎหมาย และจะตองม ี
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ �งเปนขอตกลงหนึ �ง 
ในการทำส ัญญาระหว างก ันท ี ่พ ันธม ิตรจะต อง 
ลงนามรับรอง เปนตน
 ในการเริ�มตนทำธุรกิจดวยกันนั้น เรามีแบบแผนที่ 
ชัดเจนสำหรับพันธมิตรแตละประเภท เชน ในสวนของ 
รานเทเลวิซ เราจัดใหมีคู มือปฏิบัติงานรานเทเลวิซ 
ซึ�งบอกถึงบทบาทและหนาท่ีของผูรับสิทธิเปนรานเทเลวิซ 
การบริหารรานอยางถูกตอง การบริหารบุคลากร 
หลักเกณฑการประเมินผลงาน รวมทั้งขอควรปฏิบัติใน 
การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีทำงาน ฯลฯ 
ทั้งน�้ก็เพื่อใหการปฏิบัติงานของรานเทเลวิซมีมาตรฐาน
เดียวกันทั�วประเทศ และเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของราน 
สามารถยกระดับคุณภาพการใหบริการของรานเทเลวิซ
ใหมีมาตรฐาน สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และเพื่อ 
สุขอนามัยและความปลอดภัยของตัวราน รวมถึงพนักงาน 
ของรานเองดวย
 นอกจากแบบแผนการปฏิบัต ิงานดังกลาว เรา 
ยังไดดำเนินการยกระดับการดำเนินงานของคูคาของเรา 
ทั้งในเรื่องของการพัฒนาองคความรู การเพิ�มความ 
สามารถในการแขงขัน และแนะนำแนวทางในการ 
ดำเนินธุรกิจควบคูไปกับการสรางวัฒนธรรมการทำงาน
ใหแกพนักงานของคูคาเสมือนหนึ�งวาเปนคนของเรา 
อันจะทำใหพันธมิตรเกิดความเขาใจ เกิดการพัฒนา 
และสามารถเดินไปพรอมกับเราทามกลางสภาวะ 
การแขงขันที่รุนแรงและเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงไป 
อยางรวดเร็วไดอยางยั�งยืน (Win-win partnership)

พบวามีรานเทเลวิซผานมาตรฐาน SQT ในอัตราที ่ 
เพิ�มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ยตอเดือน 81 คะแนน เปน 90 
คะแนน
นโยบายการแบงปนผลตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสม
 เรากำหนดนโยบายที ่ช ัดเจนในเรื ่องของการให 
ผลตอบแทนแกพันธมิตรแตละประเภท โดยผลตอบแทน 
ดังกลาวเปนอัตราที่สามารถแขงขันไดเมื ่อเทียบกับ 
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังเพียงพอท่ีจะจูงใจใหพันธมิตร 
ที่มีศักยภาพอยูกับเราและดึงดูดคูธุรกิจใหมๆ เขามา 
ซึ �งหลักเกณฑการใหผลตอบแทนน� ้จะมีการสื ่อสาร 
ใหพันธมิตรรับทราบกอนลงนามในสัญญาหรือทำธุรกิจ 
รวมกันทุกครั้ง
พัฒนาชองทางการส่ือสารระหวางกัน
 เราไมเคยหยุดนิ �งในการพัฒนาการสื ่อสาร โดย 
มีการนำเทคโนโลยีและชองทางการสื ่อสารใหมๆ 
มาประยุกตใช โดยคำนึงถึงความเขาใจและการนำ 
ไปตอยอดใหเกิดประโยชนสูงสุดกับคู คา เน� �องจาก 
การร ับส งข อม ูลข าวสารในปจจ ุบ ันน ั ้นม ีจำนวน 
ชองทางและรูปแบบที ่หลากหลายตามการใชงาน 
ของผูบริโภค ดังนั้นเพื่อตอบรับการเปนผูนำทางดาน 
ดิจิทัลไลฟอยางเต็มรูปแบบ เราจึงมีแนวคิดการพัฒนา 
เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด ดังน�้
• ชองทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ใชงานงาย และรองรับ 

การติดตอสื่อสารตลอดเวลา (Always on) โดยได 
คิดคนและพัฒนาแอพพลิเคชั �น “AIS Channel 
Magazine” เพื่อเปนชองทางการสื่อสารที่เขาถึง 
พันธมิตรไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันตอ 
สถานการณทางการตลาด โดยแอพพลิเคชั �นน� ้ 
จะมีข อมูลการขายและขาวสารโปรโมชั�นที่สำคัญ 
ที่ชวยเพิ�มศักยภาพทางการแขงขันใหกับรานคา 
พันธมิตร นอกจากน� ้เรายังสื ่อสารผานชองทาง 
SMS MMS และส ื ่ อออนไลน ต  า งๆ เพ ื ่ อ 
ครอบคลุมและตอบสนองทุกความตองการของ 
พันธมิตรทุกกลุมแบบครบ 360 องศา โดยหาก 
พันธมิตรตองการคำแนะนำหรือแจงปญหาเพิ�มเติม 
สามารถติดตอผานทาง Channel Contact Center 
ไดอีกชองทางหนึ�ง

• ชองทางการส่ือสารถึงลูกคาแบบ Interactive Website 
นอกจากการสื ่อสารตรงถึงพันธมิตรแลว เรา 
ยังใหความสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารถึงลูกคา โดย 
ปจจุบันไดมีการวางแผนเกี่ยวกับการสรางชองทาง 
การสื ่อสารรูปแบบ Interactive website สำหรับ 
ชองทางการขาย เพื่อที่ลูกคาจะสามารถเขามาหา 
ขอมูลพันธมิตร รวมถึงเขามาทำธุรกรรมผาน 
ระบบออนไลนได เพื ่อเปนการขยายโอกาสทาง 
การคาใหกับพันธมิตรมากยิ�งขึ้น 

• พัฒนาศักยภาพการสื่อสารของบุคลากรฝายขาย 
เทคโนโลยีอาจจะเขามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร 
ในยุคดิจิทัล อยางไรก็ตาม เราเล็งเห็นถึงความสำคัญ 
ของพนักงานในฐานะทูตท่ีจะชวยสงขอมูลขาวสาร 
ไปยังพันธมิตร เราจ ึงม ีนโยบายอบรมความร ู  
ทางดานสินคาและบริการ และมีการจัดกิจกรรมตางๆ 
เพื่อพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารใหกับพนักงาน 
เพื่อใหการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

การพัฒนาเพิ�มขีดความสามารถทางธุรกิจใหกับพันธมิตร
 เรามุงมั �นในการรักษาคุณภาพการใหบริการผาน 
รานตัวแทนจำหนายภายใตแบรนดเอไอเอส พรอม 
วางแผนการขยายสาขาภายใต แบรนด  เอไอเอส 
ใหสามารถบริการลูกคาไดครอบคลุม รวดเร็ว จึงไดเปด 
โอกาสใหพันธมิตรใหมท่ีมีศักยภาพเขารวมเปนสวนหนึ�ง
ในการบริหารเอไอเอส ช็อป โดยมีมาตรฐานการขาย 
และการบริการอยางมีคุณภาพเทียบเทากับการบริหาร
โดยเอไอเอสเอง เพื ่อรักษาตำแหนงความเปนผู นำ 
ดานการสื่อสารโทรคมนาคมควบคูไปกับการสงมอบ 
ประสบการณท่ีดีท่ีสุดใหกับลูกคาไดตลอดไป นอกจากน�้ 
เรายังมุงที ่จะพัฒนาพันธมิตรกลุมเดิมที่บริหารงาน 
รานเทเลวิซปจจุบัน ภายใตโครงการท่ีมีช่ือวา “Telewiz 
Uplift” โดยมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพการ 
บริหารรานเทเลวิซ ทั้งดานงานขายและงานบริการ 
ใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น ไดมาตรฐานพรอมสูการพัฒนาเปน 
รานเอไอเอส ช็อปในอนาคต ท้ังน� ้การขยายสาขาเอไอเอส 
ช็อปโดยกลุมพันธมิตรของเรานั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 10 
สาขาในป 2558 และมีแผนที่จะขยายเปน 82 สาขา 
ในป 2559
 นอกจากน�้ เรายังไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ 
รักษามาตรฐานในการดำเนินงานของพันธมิตร เราจึง 
กำหนดหลักเกณฑการวัดคุณภาพที่เรียกวา Service 
Quality for Telewiz (SQT) เพื ่อพัฒนาคุณภาพ 
รานเทเลวิซใหมีมาตรฐานเทียบเทากับเอไอเอส ช็อป 
ทั ้งในดานการขายและการบริการ และจะพิจารณา 
ปรับเปลี ่ยนเกณฑเพื ่อใหเหมาะสมกับสภาวการณ 
ทางการตลาดทุกๆ 3 เดือน โดยจะแจงใหรานคาทราบ 
เปนลายลักษณอักษรลวงหนา โดยในปที ่ผ านมา 
ผลคะแนน SQT สำหรับการประเมินคุณภาพรานเทเลวิซ 

การอบรม Young Telewiz 2015

“มุ�งมั่นพัฒนาศักยภาพ 
พร�อมเดินเคียงข�างคู�ไป 
กับเอไอเอส”
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บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

เสริมสรางความแข็งแกรงทางดานองคความรูใหแก 
พันธมิตร
 เราใหการสนับสนุนในการพัฒนาทักษะและความ 
สามารถใหแกพนักงานของรานคาพันธมิตรตามความ 
เหมาะสมของพันธมิตรแตละประเภท โดยพนักงาน 
ของรานเทเลวิซตั ้งแตป  2558 จะเนนการอบรม 
ในหองเรียน และเสริมการเรียนรูผานระบบ E-Learning  
ท้ังยังจัดใหมีทีมสนับสนุนงานบริการ (Channel Service 

คุณดารารัตน� ว�จ�ตรโสภาพันธ� 
ผู�รับส�ทธิร�านเทเลว�ซ บจ.มหานครคอมมิวนิเคชั่น กทม.

  ตลอดระยะเวลากวา 20 ปท่ีผานมา ในฐานะผูรับสิทธิ 
เทเลวิซ พี่ไมเคยคิดนอกใจหรือมีความคิดจะยายออก 
จากบานเอไอเอสหลังน�้เลย เพราะชื่นชอบหลักนโยบาย 
การทำงานของเอไอเอสท่ีใช Head & Heart ในการทำงาน 
กับพันธมิตร ผสมผสานการทำงานแบบ East & West 
เอไอเอสไมไดมุงหวังผลกำไรทางธุรกิจเพียงอยางเดียว 
แตมีมิตรภาพในการทำงานแฝงอยู ทั้งการดูแลคูคาให 
เติบโตในธุรกิจอยางแข็งแรงมั�นคงแบบยั�งยืน ลูกคาของเรา 
ไดใชสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
และกอประโยชนสูงสุด ควบคู ไปกับการคืนกำไรให 
สังคมไทยอีกดวย 
  พ่ีรูสึกภูมิใจมากคะ เพราะปายหนารานเปนรูปรอยย้ิม 
ที่เปนสัญลักษณของเอไอเอส ลูกคาเห็นก็ยิ้มดวยความ 
มั�นใจในคุณภาพสินคาและบริการ ทุกผลิตภัณฑและบริการ 
ใหมๆ ที่เอไอเอสไดคิดคนและสงมอบมาที่รานเทเลวิซ 
ช็อป เพื ่อสงมอบใหลูกคาของเรานั ้น พี ่กลาพูดได 
อยางเต็มปากวา พ่ีเช่ือมั�นวาสิ�งน้ันเปนสิ�งท่ีดีท่ีสุด เพราะ 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สิ�งที่พี่สัมผัสได คือเอไอเอส 
ใหความสำคัญและมีความรับผิดชอบตอผูบริโภคเปน 
อยางสูง รวมถึงเอไอเอสจะไมปลอยใหแฟรนไชสอยางพี่ 
ตองแบกภาระหรือรูสึกหนักใจตอการใหบริการแกลูกคา 
ของเราคะ
  เอไอเอสเหมือนเปนสวนหนึ�งของพี่ไปแลว รู สึก 
วาเราขาดกันไมไดเลย และพี่ไมเคยมีความคิดที่จะจาก 
ไปไหน มีแตคิดวาอยากทำรานเล็กๆ ใหใหญขึ้น เชน 
จากรานเทเลวิซ ช็อป จะปรับขยายเปนรานเทเลวิซ 
พลัส ช็อป และขยายตอเปนเอไอเอส ช็อป ทุกโอกาส 
ที่เอไอเอสหยิบยื่นให พี่ไมลังเลใจที่ควาไว แมหนทาง 
ขางหนาจะไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ แตพี่ก็ยินดีและ 
พรอมที ่จะก าวเด ินเค ียงข างไปกับเอไอเอสในทุก 
สถานการณคะ

Support) การออกเย่ียมท่ีรานคาเพ่ือใหคำแนะนำ (Coaching) 
และสอนแบบตัวตอตัวซึ �งจะทำเปนประจำทุกเดือน 
เพ่ือใหพนักงานของรานคาพันธมิตรมีศักยภาพเทียบเทา 
พนักงานของเรา สวนตัวแทนจำหนายอ่ืนๆ จะไดรับการ 
พัฒนาศักยภาพจากเจาหนาท่ีฝายขาย (Account Executive) 
และทีมสนับสนุนงานบริการ (Channel Service 
Support) ทั้งยังมีการสื่อสารผานทางเว็บไซตที่จัดทำขึ้น 
เฉพาะสำหรับตัวแทนการจัดจำหนายของเรา สำหรับป 
2557 - 2558 เราไดเพิ�มหลักสูตรใหแกทายาทของผูรับ 
สทิธิเทเลวิซหรือผูบริหารรุนใหม (The 2nd Generation)  
จำนวน 18 คนภายใตชื่อโครงการวา “Young Telewiz 
Management Program (YTMP)” เพื ่อเตรียม 
ความพร อมให แก ทายาทของผ ู ร ับส ิทธ ิ เทเลว ิซ 
ในการสืบทอดธุรกิจตอจากรุนพอ รุนแม โดยจัดเปน 
หลักสูตรตอเน��อง 2 ป ในปที่ 1 มีเน�้อหาเกี่ยวกับ 
โครงสรางและรูปแบบทางธุรกิจดานการดำเนินงาน 
พื้นฐานทั้งหมดของเอไอเอส (Fundamental) ไดแก 
การตลาดและผลิตภัณฑ การบริการลูกคา การบัญชีและ 
การเงิน เทคโนโลยีและไอที และดานการบริหาร 
บุคลากร และปที ่ 2 เนนเน� ้อหาที่เจาะลึกเพิ �มเติม 
(Advanced) เกี ่ยวกับการบริหารดานการเงินและ 
การบริหารองคกร เพื ่อให ทายาททางธุรก ิจของ 
ผูรับสิทธิเทเลวิซไดตระหนักถึงการเปนสวนหนึ�งรวม 
กับทีมผูบริหารของเอไอเอสและเพื่อใหการบริหารงาน
ของชองทางจัดจำหนายไดดำเนินงานไปอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด

“นโยบาย
ในการบร�หารธุรกิจ  
โดยใช� Head & Heart 
ในการทำงานกับ
พันธมิตร”
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จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจเปนประจำทุกป
 เราจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของคู ค า 
(Dealer Satisfaction Survey) เปนประจำทุกปโดย 
ครอบคลุมถึงตัวแทนจำหนายทุกกลุ ม ไมวาจะเปน 
รานเทเลวิซ ตัวแทนจำหนายคาสง และตัวแทน 
จำหนายรายยอย โดยเปาหมายหลักคือการนำขอมูล 
ท ี ่ ได ไปพัฒนาทำใหพ ันธมิตรเก ิดความพึงพอใจ 
ในการรวมงานกับเรามากขึ้น และสามารถดำเนินธุรกิจ 
ใหเติบโตไปพรอมกับเราไดอยางยั�งยืน

สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรมและไมพึ�งพิงคูคารายใด
รายหนึ�ง
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เราดำเนินธุรกิจภายใต 
นโยบายสงเสริมการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม 
ซึ �งทำใหเราไมมีนโยบายในการแขงขันทางการคา 
โดยใชว ิธ ีการใดๆใหไดมาซึ �งขอมูลของคู แขงขัน 
อยางผิดกฎหมายและขัดตอจริยธรรม โดยนโยบาย 
ดังกลาวถือเปนสวนหนึ�งของประมวลจริยธรรมธุรกิจ 
ท ี ่ ใช บ ั งค ับก ับบร ิษ ัทท ั ้ งหมดในกล ุ ม เอไอเอส 
นอกจากน� ้ย ังมีระเบียบปฏิบัติการจัดซื ้อที ่ระบุไว 
อยางชัดเจนวาเราจะไมทำธุรกิจกับผู ประกอบการ 
ที่มีการใหสินบน หรือฮั ้วประมูล โดยครอบคลุมถึง 
การตกลงราคารวมกัน การกำหนดราคาประมูล 
การกีดกันทางการคา และการผูกขาดกับพันธมิตร 
รายใดรายหนึ�ง ทั ้งระหวางเรากับหนวยงานรัฐและ 
รวมไปถึงการปองกันการทุมตลาดระหวางพันธมิตร 
เองดวย ดังนั้นเราจึงใหความสำคัญอยางยิ�ง เพ่ือแสดง 
ใหเห็นวาเรามีความจริงใจและโปรงใสในการดำเนินธุรกิจ 
กับพันธมิตรทุกรายและพรอมที่จะสงเสริมการดำเนิน 
ธุรกิจอยางใสสะอาด

คุณนุสรา บุญพรหม
ผู�รับส�ทธิเอไอเอส บัดดี้ สาขาลาดหลุมแก�ว จ.ปทุมธานี 

  คร้ังแรกท่ีทางเอไอเอสไดเสนอมาใหมารวมธุรกิจภายใต 
ช่ือรานเอไอเอส บัดด้ี พ่ีแหมมก็ยังกังวลอยูวาจะสามารถ 
ทำไดดีหรือไม เน��องจากชองทางรานเอไอเอส บัดด ี ้ 
ม ีบร ิการท ี ่หลากหลาย ทำให ต องเร ียนร ู  ในเร ื ่อง 
ของงานขาย งานบริการ งานระบบตางๆ แตก็ตัดสินใจ 
ลองทำดู เพราะมั�นใจในแบรนดอยูแลว และทายสุดก็ 
ถือวาตัดสินใจถูกตอง และภูมิใจที่ไดมารวมธุรกิจกับ 
เอไอเอสในนาม รานเอไอเอส บัดดี ้ เอไอเอสมีการ 
อบรมสอนงาน และโปรโมตรานเอไอเอส บัดดี ้ ผาน 
สื่อตางๆ ใหอยางตอเน��อง ทำใหมีลูกคาเดินเขามาใช 
บริการ ลูกคาช่ืนชอบตรงท่ีอยูใกลบาน มีบริการท่ีครอบคลุม 
มีความสะดวกสบายขึ้น ซึ�งมาถึงวันน�้ยอดขายของราน 
ก็เพิ �มขึ ้นในทุกๆ ดาน ทั้งเครื ่อง SIM และแคมเปญ 
โปรโมชั�นตางๆ
  พี่แหมมมีความมั�นใจในชื่อเอไอเอสวาเปนเครือขาย 
มือถืออันดับหนึ�งของประเทศ จึงมั�นใจไดวาสินคาและ 
บริการตางๆ ของทางเอไอเอสจะสามารถเพิ�มรายไดให 
รานคา แคมีแบรนดเอไอเอสลูกคาก็เดินเขามาใชบริการ 
แทบจะไมตองเสนอขาย และทางเอไอเอสก็มีสินคาและ 
บริการที่รองรับความตองการของลูกคาอยางครบวงจร 
ซึ�งชวยใหทางรานดำเนินธุรกิจไดอยางไมยาก
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ตัวแทนรายยอยตัวแทนคาสง

ความพ�งพอใจของพันธมิตรต�อการร�วมงานกับเรา

“เชื่อมั่นและพร�อม
เติบโตไปกับแบรนด�ที่
แข็งแกร�งที่สุด”
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ส�งเสร�มการพัฒนานวัตกรรมส�นค�าและบร�การดิจ�ทัล 
ใหม�ๆ ร�วมกันเพ�่อการใช�ชีว�ตที่มากกว�าของลูกค�า
 เรามีวิสัยทัศนในการกำหนดบทบาทการทำธุรกิจ 
คอนเทนตท่ียั�งยืนโดยรวมมือทำธุรกิจกับพันธมิตรธุรกิจ 
ทั ้งที ่เปนบริษัทที ่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เชน 
จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ซีทีเอช อารเอส โมโน สามารถ ฯลฯ 
และพันธมิตรในตางประเทศ เชน Google และ Microsoft 
อีกทั ้งย ังใหความสำคัญกับการดำเนินการสรรหา 
ผูประกอบการธุรกิจ StartUps เพื่อนำสินคาและบริการ 
ที่เปนนวัตกรรมใหมๆ ที่สามารถทำตลาดรวมกับเรา 
มาประชาสัมพันธและสรางทางเลือกใหมๆ เพื่อใหลูกคา 
ใชชีวิตไดมากกวา
 เรายังคงใหการสนับสนุนรวมทั ้งร วมมือสร าง 
และผลักดันใหแอพพลิเคชั�นดานอื่นๆ ใหมีการเติบโต 
อยางตอเน��อง ไมวาจะเปนธุรกิจดานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
ภายใตแบรนด AIS Bookstore การพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการดานออนไลน การใหบริการแอพพลิเคชั�น 
ดานการศึกษา เชน AIS U-Academy เปนตน
 นอกจากน�บ้ริการดิจิทัล 5 ประเภทท่ีเรามุงใหความ 
สำคัญกับการทำธุรกิจ ประกอบไปดวย
• ธุรกิจดานวิดีโอ ซึ�งไดใหบริการแอพพลิเคชั�นทั้งบน 

อุปกรณโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอุปกรณ AIS PLAYBOX 
บนเครือขาย AIS Fibre 
• ธุรกิจดานเกมบนอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ 
• ธุรกิจดาน E - Money 
• ธุรกิจดานคลาวน (Business Cloud) 
• ธุรกิจดาน M2M (Machine to Machine)

 เราเปนผู ให บร ิการโทรศัพทเคลื ่อนที ่รายแรก 
ของประเทศไทยที่เริ�มกิจกรรมผลักดันการเติบโตของ 
StartUps มาตั้งแตในป 2554 ภายใตโครงการ “AIS 
The StartUps” โดยตลอดเวลา 5 ป ที่ผานมา โครงการ 
AIS The StartUps มีผู ประกอบการ StartUps 
สงผลงานและแผนธุรกิจเขารวมโครงการ มากกวา 1,000 
โครงการ ในป 2558 ก็นับเปนปที่เราไดผลักดันบริการ 
ดานแอพพลิเคชั�นใหมๆ  จากผูประกอบกิจการ StartUps 
ใหสามารถทำตลาดไดกับลูกคาของเรา โดยผสมผสาน 
กับสิทธิพิเศษหลายๆ ประการ ไมวาจะเปนแอพพลิเคชั�น 
StockRadars ซึ �งใหบริการดานการวิเคราะหหุ น 

local alike บริการดาน 
การทองเท่ียวแบบยั�งยืน และ 
noonswoon บริการหาคู  
แบบมืออาชีพ นอกจากน้ัน 
ในเดือนธันวาคม 2558 
เรายังประสบความสำเร็จ 
ในการใหคำปรึกษา และ 
พัฒนาขีดความสามารถ 
ในการนำ เสนอผลงาน 
สูการแขงขันระดับภูมิภาค 
ของกล ุ มส ิงค  เทลให ก ับ 
ผูประกอบการ StartUps ที่ 
ไดร ับรางวัลชนะเลิศและ 
รองชนะเลิศในการแขงขัน 
AIS The StartUps 2015 
อันประกอบไปดวยทีม Flow 
Account และ Social Giver 
จนทำใหทีม Social Giver 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ จาก 

เวทีการแขงขัน “Singtel Group - Samsung Regional 
Mobile App Challenge” ซึ�งจัดขึ้นโดยความรวมมือ 
ระหวางกลุ มสิงคเทลและซัมซุง เพื ่อคนหาสุดยอด 
ดิจิทัลโซลูชั�นและแอพพลิเคชั�นแหงภูมิภาค ในขณะที่ 
Flow Account ไดรับการติดตอจากบริษัทผูใหบริการ 
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในกลุมสิงคเทลเพื่อหาความ 
เปนไปไดในการทำตลาดในประเทศของตน เปนการ 
สรางความยั�งยืนในการทำธุรกิจรวมกันระหวางเอไอเอส 
และ StartUps 
 นอกเหน�อจากนั ้น ในการใหบริการรวมกันกับ 
พันธมิตรธุรกิจแตละราย แตละประเภทของการให 
บริการ เราและพันธมิตรมีการหารือและวิเคราะห 
ตลาดร วมก ันเพ ื ่อพ ัฒนาร ูปแบบการให บร ิการ 
และคัดเลือกคอนเทนตใหมๆ ใหทันสมัยและตอบรับ 
ก ับความต องการท ี ่ เปล ี ่ ยนแปลงและพ ัฒนาไป 
ของผูบริโภค รวมถึงมีการลงทุนเพื่อยกระดับอุปกรณ 
ที่ใหบริการใหตอบรับกับรูปแบบการใหบริการใหมๆ 
เชน การดำเนินการพัฒนาระบบ Video Platform

และ Cal l ing Melody Pla t fo rm ซ ึ � งป จจ ุบ ัน 
มีผู ใชบริการ Calling Melody มากกวา 3 ลานราย 
โดยมีการประสานงานกับพันธมิตรทั ้งที ่ให บริการ 
คอนเทนตและรายที่พัฒนาแอพพลิเคชั�น เพื่อออกแบบ 
การใหบริการใหตอบสนองแผนการวิจัย ทั ้งหมดน� ้ 
เปนการรวมมือที่เขมแข็งนอกเหน�อจากการทำตลาด 
รวมกันตามปกติ
 เราเล ็ง เห ็นถ ึงการเปล ี ่ยนแปลงร ูปแบบการ 
บริโภคคอนเทนตของผูบริโภค อันเน��องมาจากความ 
แพรหลายของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน 
ซึ�งมีผลทำใหการใหบริการแบบ SMS Infortainment 
เชน การใหบริการขาว การพยากรณ กีฬา โดยผาน 
ชองทางการสื ่อสารแบบ Short Message Service 
ลดบทบาทลง และไดรวมมือกับบรรดาบริษัทพันธมิตร 
เหลาน�้ในการคิดคนรูปแบบการใหบริการใหมๆ ที่อยู 
ในรูปของแอพพลิเคชั�นหรือการใชงานบนสมารทโฟน 
เพื ่อสรางประสบการณใหมๆ กับผู บริโภคของเรา 
และเพื่อรักษาความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ 
พันธมิตรเอง 
 สิ�งเหลาน�้จึงเปนขอพิสูจนไดดีวา เราจะไมมีทาง 
เห็นคอนเทนตดีๆ ไอเดียดีๆ แบบน�้ไดจากการทำงาน 
เพียงผูเดียว แตตองเกิดจากการจับมือรวมกันกาวไปกับ 
กลุมพันธมิตรทางธุรกิจทุกราย

เอไอเอส นำโดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค ประธาน 
เจาหนาท่ีบริหาร จัดงาน “Go Digital Grow Together” 
เพื่อรวมพลังพารทเนอรในการสรางโอกาสใหมของ
การดำเนินธุรกิจ รวมทั้งรวมกันกาวไปขางหนาและ 
เติบโตไปพรอมกัน พรอมขอบคุณที่อยูเคียงขาง 
เพ่ือสงมอบสินคาและบริการท่ีดีท่ีสุด ใหลูกคาสามารถ 
ใชชีวิตในยุคดิจิทัลไดตามความตองการและไดรับ 
ประสบการณเต็มรูปแบบ 
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ของผูบริโภค รวมถึงมีการลงทุนเพื่อยกระดับอุปกรณ 
ที่ใหบริการใหตอบรับกับรูปแบบการใหบริการใหมๆ 
เชน การดำเนินการพัฒนาระบบ Video Platform

และ Cal l ing Melody Pla t fo rm ซ ึ � งป จจ ุบ ัน 
มีผู ใชบริการ Calling Melody มากกวา 3 ลานราย 
โดยมีการประสานงานกับพันธมิตรทั ้งที ่ให บริการ 
คอนเทนตและรายที่พัฒนาแอพพลิเคชั�น เพื่อออกแบบ 
การใหบริการใหตอบสนองแผนการวิจัย ทั ้งหมดน� ้ 
เปนการรวมมือที่เขมแข็งนอกเหน�อจากการทำตลาด 
รวมกันตามปกติ
 เราเล ็ง เห ็นถ ึงการเปล ี ่ยนแปลงร ูปแบบการ 
บริโภคคอนเทนตของผูบริโภค อันเน��องมาจากความ 
แพรหลายของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน 
ซึ�งมีผลทำใหการใหบริการแบบ SMS Infortainment 
เชน การใหบริการขาว การพยากรณ กีฬา โดยผาน 
ชองทางการสื ่อสารแบบ Short Message Service 
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