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การนำาเสนอเนื้อหาในรายงาน 
วัตถุประสงค์
 ร�ยง�นพัฒน�คว�มย่ังยืนฉบับน้ี จัดทำ�ข้ึนเพื่อ 
นำ�เสนอข้อมลูเชิงนโยบ�ย กลยุทธ ์และก�รดำ�เนนิง�น 
ใน 3 ด้�น คือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เฉพ�ะในประเด็นทีม่สี�ระสำ�คัญ ซึง่จะกระทบต่อคว�ม
ส�ม�รถในก�รดำ�เนินธุรกิจ ก�รดำ�รงอยู่ ก�รพัฒน� 
และเติบโตอย่�งต่อเนื่องในระยะย�วของเอไอเอสและ
กลุ่มเอไอเอส โดยแบ่งก�รนำ�เสนอออกต�มผู้มีส่วน
ได้เสียหลัก 5 กลุ่ม คือ ชุมชนและสังคม ลูกค้� คู่ค้� 
พนักง�น และสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตการรายงาน (G4-18)

 เอไอเอสจัดทำ�ร�ยง�นพัฒน�คว�มย่ังยืน ต�มแนวท�ง 
ของ Global Reporting Initiative (GRI) เป็นปีที่ 5 โดย 
ใช้กรอบก�รร�ยง�น เวอร์ชั่น 4 (GRI G4) และเนื้อห�
มีคว�มสอดคล้องต�มแนวท�ง GRI G4 ระดับเบื้องต้น 
(Core) (G4-32) รวมถึงได้มีก�รนำ�เสนอก�รปฏิบัติต�ม
เกณฑ์ข้ันสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประช�ติ (The 
UN Global Compact: UNGC) และก�รยกระดับวิถี 
ก�รดำ�เนนิง�นต�มเป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยัง่ยืนแห่ง
สหประช�ติ(Sustainable Development Goals: SDGs)  
โดยท่�นส�ม�รถดูได้จ�กหน้� 106-114
 ข้อมลูท่ีนำ�เสนอในร�ยง�นประกอบดว้ยข้อมลูของ 
เอไอเอส บริษัทย่อยในกลุ่มเอไอเอสท้ังหมด ต�มร�ยช่ือ 
ที่ได้เปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี 2559 หัวข้อ “ข้อมูล 
ทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น” หน้� 259 และรวมถึงข้อมูล
ท่ีรวบรวมได้จ�กก�รสอบถ�มผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำ�คัญ
ท้ังท�งตรงและท�งอ้อม ซ่ึงเป็นข้อมูลประจำ�ปี 2559 
(1 มกร�คม 2559-31 ธันว�คม 2559) เว้นแต่จะได้ 
กำ�หนดเฉพ�ะไว้เป็นอย่�งอ่ืนซ่ึงจะมีก�รระบุเป็น 
หม�ยเหตุให้ท่�นทร�บ โดยข้อมูลเชิงตัวเลขท่ีเก่ียวข้องกับ 
ผลประกอบก�รได้ใช้ข้อมูลเดียวกันกับท่ีเปิดเผยใน 
งบก�รเงินประจำ�ปี 2559 ซ่ึงผ่�นก�รตรวจสอบจ�ก 
ผู้สอบบัญชีแล้ว (G4-33)

 สำ�หรับ ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับลักษณะก�รประกอบธุรกิจ 
โครงสร้�งก�รจัดก�ร ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี 
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รควบคุมภ�ยใน และ 
ก�รตรวจสอบภ�ยใน ร�งวัลและเหตุก�รณ์สำ�คัญ 
ในปีที่ผ่�นม� รวมทั้งผลประกอบก�ร  ได้นำ�เสนอไว้ใน
ร�ยง�นประจำ�ปี 2559 ซ่ึงส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียด
เพิ่มเติมได้จ�กร�ยง�นประจำ�ปีท่ีเป็นรูปเล่ม หรือท่ี 
เผยแพร่ไว้บน http://investor.ais.co.th

ช่องทางติดต่อ
กรณีที่มีข้อสอบถาม

บรษัิท แอดว�นซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จำ�กดั (มห�ชน)
เลขท่ี 414 อ�ค�รเอไอเอส 1ช้ัน 22 ถนนพหลโยธนิ
แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (66) 2029 3277
โทรส�ร : (66) 2029 5165
อีเมล :  AISSustainability@ais.co.th
เว็บไซต์ : http://www.ais.co.th
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	(G4-24,	G4-25,	G4-26,	G4-27)

 ก�รเปลี่ยนแปลงท�งเทคโนโลยี สภ�พเศรษฐกิจ 
สังคม และภ�วะก�รแข่งขันท�งธุรกิจ ทำ�ให้พฤติกรรม
และคว�มค�ดหวังของผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต�่งๆ มคีว�มเปลีย่นแปลงและซับซ้อนข้ึน โดยนอกจ�ก
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก 5 กลุ่ม คือ ชุมชนและสังคม 
ลกูค้� คูค่�้ พนกัง�น และสิง่แวดลอ้มท่ีทุกๆ ก�รตดัสนิใจ 
หรือคว�มค�ดหวังจะมีผลต่อก�รดำ�เนินธุรกิจและ
พฒัน�ก�รของเอไอเอสแลว้ ยังมกีลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอ่ืนๆ 

ความถี่ช่องทางการสื่อสาร/รับฟังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง/ประเด็นที่ให้ความสำาคัญ

• ชุมชนสัมพันธ์
• กล่องรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 
 ที่สถ�นีฐ�น

• ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใช้ของ
 ตัวแทนจำ�หน่�ย
• คอลเซนเตอร์
• พนักง�นข�ย
• ก�รประเมินผ่�นม�ตรฐ�น
 ก�รให้บริก�รของร้�นค้�เทเลวิซ
• หน่วยง�น Value-added service

• ก�รสำ�รวจคว�มผูกพันของพนักง�น 
 ต่อองค์กร
• เว็บบอร์ดสำ�หรับพนักง�นใน
 อินทร�เน็ต
• ร�ยก�ร CEO Talk Weekly

• ก�รประเมินคว�มพึงพอใจของลูกค้�
 ผ่�น
 - คอลเซ็นเตอร์
 - พนักง�นข�ย
 - ตัวแทนจำ�หน่�ย
 - โซเชียลเน็ตเวิร์ค
• ก�รรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
 ของลูกค้�ผ่�นช่องท�งต่�งๆ ดังกล่�ว 
 ข้�งต้น

• ก�รมสีว่นรว่มของเอไอเอสเพือ่สร�้งชุมชน 
 ให้เข้มแข็ง
• ก�รสร้�งคว�มม่ันใจเร่ืองคว�มปอดภัยของ 
 เส�สัญญ�ณโทรศัพท์

• ก�รปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อพันธมิตรทุกร�ย
• คว�มรู้ในก�รตอบคำ�ถ�มและก�รให้คว�ม 
 ช่วยเหลือของพนักง�นเอไอเอส
• ก�รให้ผลตอบแทนที่จูงใจและเป็นธรรม

• โอก�สก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพ
• ค่�ตอบแทนที่จูงใจและเป็นธรรม
• ปริม�ณง�นที่รับผิดชอบมีคว�มเหม�ะสม
• ก�รรู้สึกว่�เป็นบุคคลที่มีคุณค่�ต่อองค์กร
• คว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย
 ในก�รทำ�ง�น
• คว�มครอบคลุมและก�รมีคุณภ�พ
 ของเครือข่�ย
• ก�รได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริก�ร
 ที่ครบถ้วนและโปร่งใส
• ก�รรักษ�ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้�
• คว�มปลอดภัยในก�รใช้สินค้�และบริก�ร

ทุกวัน
ทุกวัน

ปีละ 1 ครั้ง

ทุกวัน
ทุกวัน

ทุกเดือน

ทุกวัน

ปีละ 1 ครั้ง

ทุกวัน

ทุกวันศุกร์

ทุกวัน

ทุกวัน

ชุมชน

พันธมิตรทางธุรกิจ

พนักงาน

ท่ีเร�ต้องก�รรับรู้ทัศนคติและคว�มค�ดหวังเพิ่มเติม 
โดยมกี�รสอบถ�มและรบัฟงัผ�่นหนว่ยง�นท่ีเกีย่วข้อง
กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยตรง เพื่อที่สุดท้�ยแล้ว
ข้อมูลที่เอไอเอสได้รับจ�กก�รฟังผู้มีส่วนได้เสียเหล่�นี้ 
จะเป็นตัวกำ�หนดทิศท�งและก�รพัฒน�ธุรกิจให้
ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รและสร้�งคุณค่�ร่วม
กันในระยะย�วได้

แนวทางในการกำาหนดประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญต่อความย่ังยืนของกลุ่มเอไอเอส (G4-18)

ลูกค้า
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สื่อมวลชน		

หน่วยงานภาครัฐ

ความถี่ช่องทางการสื่อสาร/รับฟังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง/ประเด็นที่ให้ความสำาคัญ

• ก�รประชุมผู้ถือหุ้น
• ก�รประชุมนักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์
 (Analyst briefing)
• ก�รประชุมท�งโทรศัพท์และ
 ก�รประชุมออนไลน์
• ง�นบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
 (Opportunity day)
• เดินท�งพบนักลงทุนใน
 และนอกประเทศ (Roadshow)
• เปิดโอก�สให้นักลงทุนเข้�พบ
 ที่บริษัท (Company visit)
• หน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์และ
 หนว่ยง�นกำ�กบัดแูลก�รปฏบัิตงิ�น

• หน่วยง�นธุรกิจสัมพันธ์

• ก�รแจง้ข้อมลูข�่วส�รผ�่นช่องท�ง 
 ออนไลน์และโทรศัพท์
• ก�รทำ�กิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน

• Knowledge Sharing
• สื่อมวลชนสัมพันธ์

• ผลประกอบก�รที่เติบโตแข็งแรง
• คว�มสม่ำ�เสมอในก�รจ่�ยเงินปันผล
• ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
• สิทธิในก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�ร
 อย่�งเท่�เทียมกัน
• ก�รให้ข้อมูลอย่�งโปร่งใสและเพียงพอ

• ก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบและ
 กฎหม�ยท�งด้�นโทรคมน�คม
• คุณภ�พและก�รขย�ยโครงข่�ยเป็น
 ไปต�มข้อกำ�หนด
• ก�รทำ�ให้ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงบริก�ร
 โทรคมน�คมอย่�งเท่�เทียมกัน
• ก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรม

• คว�มม่ันใจในก�รบรหิ�รจดัก�รขององคก์ร
• ก�รร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รจัดกิจกรรม 
 ต่�งๆ ของสื่อมวลชน
• ก�รให้ข้อมูลและองค์คว�มรู้ต่�งๆ ท่ีเป็น 
 ประโยชน์ต่อก�รทำ�ง�นของสื่อมวลชน
• เพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของสื่อ 
 จ�กบริก�รของเอไอเอส

ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 2 ครั้ง

ไตรม�สละ 
1 ครั้ง

ไตรม�สละ 
1 ครั้ง
22 ครั้ง

103 ครั้ง

ทุกวัน

ทุกวัน

ทุกวัน

ไตรม�สละ 
1 ครั้ง

ทุกเดือน
ทุกวัน

ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน
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ระบุประเด็นที่มีนัยสำาคัญ

ขั้นตอนที่ 1

ข้ันตอนกำาหนดประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญ(G4-20, G4-45)

 เอไอเอสกำ�หนดประเดน็ท่ีมนียัสำ�คญัซ่ึงเป็นตวัแปรหลกัในก�รกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนนิง�นและก�รบรหิ�ร 
จดัก�รของ เอไอเอสใน 3-5 ปี โดยใช้วิธกี�รท่ีให้ไวต้�มแนวท�งของ Global Reporting Initiative (GRI) เวอรช์ัน่ 4 
(GRI G4)

• ตัวช้ีวัดต�ม GRI
• ประเด็นด้�นคว�มย่ังยืนท่ีเก่ียวข้องกับอุตส�หกรรม 
 โทรคมน�คมท้ังในประเทศและส�กล
• ทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจของเอไอเอส
• ปัจจัยเส่ียงและโอก�สในปัจจุบันและท่ีอ�จจะเกิดข้ึน 
 ในอน�คต
• ทัศนคติและคว�มค�ดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นที่ค�ดว่�จะมีนัยสำ�คัญต่อคว�มยั่งยืน
ของเอไอเอส

ปัจจัยนำาเข้า (Input)

ผลลัพธ์ (Outcome)

ขั้นตอนที่ 2
จัดลำาดับความสำาคัญ

ต�ร�งระบุประเด็นที่มีนัยสำ�คัญต่อคว�มยั่งยืน
ของเอไอเอสในแต่ละระดับ

• สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียให้คว�มสำ�คัญ
• สิ่งที่มีคว�มสำ�คัญด้�นเศรษฐกิจสังคม
 และสิ่งแวดล้อมต่อเอไอเอส

ปัจจัยนำาเข้า (Input)

ผลลัพธ์ (Outcome)

ปัจจัยนำาเข้า (Input)

ผลลัพธ์ (Outcome)

ขั้นตอนที่ 4
ทวนสอบ

คว�มมั่นใจในข้อมูล

ต�ร�งระบุประเด็นท่ีมีนัยสำ�คัญท่ีได้จ�กก�ร 
ตรวจสอบคว�มถูกต้องครบถ้วนในขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3

• ต�ร�งระบุประเด็นที่มีนัยสำ�คัญต่อคว�มยั่งยืน
 ของเอไอเอสในแต่ละระดับ
• ก�รประชุมของกรรมก�รและผู้บริห�รเพ่ือพิจ�รณ� 

ประเดน็ท่ีมนียัสำ�คญัท่ีถกูตอ้งและครบถว้นเพือ่นำ�
ไปกำ�หนดแนวท�งก�รดำ�เนินง�นและก�รบริห�ร
จัดก�รของเอไอเอสใน 3-5 ปี

ปัจจัยนำาเข้า (Input)

ผลลัพธ์ (Outcome)
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ประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อความยั่งยืนของเอไอเอส

•	การได้รับการยอมรับจากสังคมเเละชุมชน
•	คุณภาพเเละความเชื่อถือของโครงข่าย
•	การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
•	การรักษาความพึงพอใจของลูกค้า
•	การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า
•	การสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร
•	การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน

•	การสร้างสรรค์วัตกรรมใหม่ๆ
•	ความปลอดภัยเเละอาชีวอนามัย
	 ในการทำางาน

•	การตอ่ต้านการทุจรติเเละคอรปัช่ัน

•	การเเข่งขันที่เป็นธรรม
•	สิทธิมนุษยชน
•	สินค้าเเละบริการที่เป็นมิตร
	 ต่อสิ่งเเวดล้อม
•	การลดมลภาวะเเละของเสีย
	 จากการดำาเนินงาน

วิธีการนำาเสนอเนื้อหาของประเด็นที่มีนัยสำาคัญในรายงานฉบับนี้
 ประเด็นท่ีมีนัยสำ�คัญม�กท่ีสุด : เน้ือห�จะครอบคลุมถึงผลก�รดำ�เนินง�น เป้�หม�ย และตัวช้ีวัด
 ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญป�นกล�ง : เนื้อห�ครอบคลุมถึงผลก�รดำ�เนินง�น และตัวชี้วัด
 ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญน้อยที่สุด : เนื้อห�จะนำ�เสนอเฉพ�ะผลก�รดำ�เนินง�น

การควบคุมคุณภาพของการจัดทำารายงาน
1.	 ความสมดุลของข้อมูล (Balance) ยึดม่ันใจก�รนำ�เสนอข้อมูลท่ีมีคว�มสมดุลท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ 
 เพื่อให้ผู้อ่�นส�ม�รถประเมินผลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มยั่งยืนของเร�ได้อย่�งแม่นยำ�
2.	 ความสามารถในการเปรียบเทียบเนื้อหา (Comparability) นำ�เสนอข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นก่อนหน้�  
 เพื่อแสดงถึงคว�มเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่เกิดขึ้นในองค์กร
3.	 ความแม่นยำา (Accuracy) คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้ทวนสอบเพื่อให้แน่ใจว่� ข้อมูลในร�ยง�นฉบับนี้มี 
 คว�มถูกต้องแม่นยำ�และมีร�ยละเอียดที่ครบถ้วน รวมถึงเป็นผู้อนุมัติก�รเผยแพร่ร�ยง�นฉบับนี้
4.	 ความตรงเวลา (Timeliness) จัดทำ�ร�ยง�นเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสนใจส�ม�รถ 
 ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มยั่งยืนของเร�ได้ต�มต้องก�รในระยะเวล�ที่ค�ดก�รณ์ได้
5.	 ความชัดเจน (Clarity) นำ�เสนอข้อมูลที่มีคว�มชัดเจนและเข้�ใจได้ง่�ยสำ�หรับผู้อ่�น
6.	 ความน่าเช่ือถือ (Reliability) มีข้ันตอนก�รทวนสอบคว�มถูกต้องของข้อมูลโดยหน่วยง�นภ�ยใน  
 เพื่อให้ผู้อ่�นเกิดคว�มมั่นใจในข้อมูลที่มีคว�มถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
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