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ความท้าทายและโอกาส
	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทท่ี
สำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศ	 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสามารถสร้าง 
ให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน	ลดต้นทุนดำาเนินงาน 
และช่วยแก้ไขอุปสรรคในด้านการพัฒนาประเทศ 
ได้หลากหลาย	 ขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเรว็กส็ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการ
ใช้ชีวิตของผู้บริโภค	 ทำาให้สามารถก้าวข้ามข้อจำากัด
ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลา	สถานที่	สถานะทาง
สังคม	 ฯลฯ	 ทำาให้คนสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบาย
มากข้ึน	 ช่วยลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม	 ท้ังในการ
เข้าถึงบริการข้ันพื้นฐานต่างๆ	 และบริการทางการเงิน								
ดังนั้น	 จึงถือเป็นความท้าทายและโอกาสสำาหรับท้ัง
ภาครัฐและเอกชนของแต่ละประเทศท่ีจะต้องลงทุน 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้มี 
ความพร้อมรวมไปถึงการให้ความรู้แก่ประชากรให้ก้าวทัน 
และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ	 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด

แนวทางการบริหารจัดการ
•	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมี 
	 คณุภาพและครอบคลมุเพือ่ให้คนไทยทุกคนไดใ้ช้ชวีติ 
	 ที่มากกว่า
•	 สนับสนุนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
	 ตามนโยบายประเทศไทย	4.0	ของภาครัฐ
•	 พัฒนาศักยภาพคนไทยและสร้างความรู้ความเข้าใจ 
	 ในเทคโนโลยีดิจิทัล
•	 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางสังคม
•	 เคารพในสิทธิมนุษยชนและการให้โอกาสอย่าง 
	 เท่าเทียมกัน

เป้าหมายความสำาเร็จในระยะยาว

เป็นผู้นำาสร้างสรรค์ตลาดการส่ือสาร
โทรคมนาคมในประเทศไทย และมุ่งหมาย
ท่ีจะเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
ท่ีได้รับการยอมรับสูงสุด

98%

80,000 จุด ทั่วประเทศ

12,000 ตำาแหน่ง

บริการ AIS WiFi

สร้างการจ้างงานกว่า

5.2 ล้านครัวเรือน
สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ ออฟติก 100%

ความสำาเร็จ
ขยายโครงข่าย 4G
ครอบคลุมประชากร
98% ของประเทศ ภายใน 1 ปี

ตัวช้ีวัด
•	 ความครอบคลุมและคุณภาพของโครงข่าย
•	 จำานวนผู้ใช้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมและ 
	 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
•	 จำานวนนวัตกรรมที่สร้างขึ้นในปี	2559
•	 อตัราความสำาเรจ็ในการตอ่สญัญาเช่าพ้ืนท่ีให้บรกิาร 
	 โทรคมนาคม
•	 จำานวนผู้ชมคลิปท่ีให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยี 
	 อย่างมีประสิทธิภาพ
•	 จำานวนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ้่าน	(อสม.) 
	 ที่เข้าถึงแอปพลิเคชันอสม.

โครงข่าย 2G 3G
ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ
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ในเรื่องของระยะทาง	 โดยการเปิดให้บริการเอไอเอส 
ไฟเบอร์	ดังกล่าวถือเป็นการช่วยยกระดับอุตสาหกรรม
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ในประเทศไทย	 ผลักดัน 
ให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาบริการอินเทอร์เน็ตผ่าน
สายไฟเบอร์	 ออฟติก	 อย่างกว้างขวางมากข้ึน	 ทำาให้ 
ผูบ้รโิภคสามารถเข้าถงึเทคโนโลยีท่ีมปีระสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้นและได้รับประสบการณ์ในการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงคุณภาพดี
	 โดยในปี	2559	 เอไอเอสสามารถขยายโครงข่าย 
เอไอเอส	ไฟเบอร์	ให้ครอบคลุมเขต	28	จังหวัด	สูงกว่า 
เป้าหมายท่ีตัง้ไวท่ี้	24	จงัหวดั	ครอบคลมุประชากรกวา่	
5.2	 ล้านครัวเรือน	 และด้วยความที่เอไอเอส	 ไฟเบอร์ 
มีแพคเกจท่ีหลากหลายและราคาท่ีเหมาะสม	 ทำาให้
ปัจจุบัน	 เอไอเอส	 ไฟเบอร์	 มีอัตราการเติบโตของ 
ผู้ใช้บริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมเพ่ือให้คนไทยทุกคน
ได้ใช้ชีวิตท่ีมากกว่า
	 ภายหลังจากการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ย่าน	1800	 เมกะเฮิรตซ์	 และ	900เมกะเฮิรตซ์	 ในปี 
ที่ผ่านมา	รวมถึงมีความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ในการใชง้านคลืน่ความถีเ่พิม่เตมิ	ทำาให้เอไอเอสมคีวาม 
แข็งแกร่ง	 สามารถให้บริการ	3G	 และ	4G	 ได้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน	 เพื่อให้ลูกค้ากว่า	41	 ล้านรายใน
ปัจจุบันได้ใช้บริการ	 เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้
ด้วยเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วและกว้างขวาง	 โดยโครงข่าย	
3G	 และ	4G	 ของเอไอเอสครอบคลุมกว่าร้อยละ	98	
ประชากรท้ังหมด	 พร้อมท้ังนำาเสนอสินค้าและบริการท่ี
หลากหลาย	ในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้	 เพื่อให้
คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี	3G	 และ	4G 
ของเอไอเอส	 และเลือกในสิ่งท่ีเหมาะสมกับความ
ต้องการของตนเอง
	 นอกเหนือจากโครงข่ายมือถือ	 ซ่ึงเป็นเทคโนโลยี 
ไร้สายท่ีครอบคลุมแล้ว	 ในปีท่ีผ่านมา	 เอไอเอสได้เร่ง 
สรา้งโครงข่ายอินเทอรเ์นต็ความเรว็สงู	แบรนด	์“เอไอเอส 
ไฟเบอร์”	ซึ่งให้บริการด้วยไฟเบอร์	ออฟติก	100%	ที่มี 
คุณสมบัติเร็วกว่าและคุณภาพดีกว่าเทคโนโลยีท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน	 ไม่ว่าจะเป็น	ADSL	 ท่ีมีปัญหาสาย
ทองแดงเสื่อมคุณภาพ	 จากสภาวะอากาศร้อนช้ืนของ 
ประเทศไทย	 และเทคโนโลยี	DOCSIS	 ซ่ึงมีข้อจำากัด 

จำานวนผู้ใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์
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AIS Maritime
	 นอกจากการให้บรกิารโครงข่ายบนพ้ืนแผน่ดนิแลว้	
เอไอเอสร่วมมือกับบริษัท	 ไทยคม	 จำากัด	(มหาชน) 
(ไทยคม)	 ผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสาร	 เปิดให้บริการ	
“AIS	Maritime”	 การใช้งานโทรศัพท์มือถือท้ังบริการ
เสียงและบริการอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดถึง	
2.7	เมกะบิตต่อวินาที		ด้วยระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม
เป็นคร้ังแรกกลางทะเลอ่าวไทย	 โดยพื้นท่ีให้บริการ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กลางทะเล	เช่น	เจ้าหน้าที่ขุดเจาะ
น้ำามัน	เจ้าหน้าที่ประจำาเรือขนส่งสินค้า	ฯลฯ		สามารถ
ติดต่อกับครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดได้	 โดยเอไอเอส	
ถือเป็นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศไทยท่ีมีการนำา 
นวัตกรรมเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมมาทำางานร่วมกับ 
ระบบดาวเทียมสื่อสาร	หลังจากที่เมื่อปี	2556	เอไอเอส 
และไทยคมได้ร่วมกันทดลองให้บริการเครือข่ายมือถือ
บนเรือหลวงกระบี่	
				AIS	Maritime	นอกจากจะช่วยลดตน้ทุนในการตดิตอ่
สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานกลางทะเลกับสำานักงาน
ใหญ่จากแพคเกจท่ีมีราคาประหยัดแล้ว	 ยังช่วยเพ่ิม
ประสทิธภิาพของการดำาเนนิธรุกจิ	ดว้ยบรกิารเสรมิตา่งๆ 
เช่น	บริการบันทึกวีดิโอทางโทรศัพท์	(Mobile	Digital 
Video	Recording:	mDVR)	 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ี
สำานักงานใหญ่สามารถดูแลความปลอดภัยของ 
ผู้ปฏิบัติงานกลางทะเลได้	 และช่วยตรวจตราความ
เรยีบรอ้ยของการปฏบัิติงานไดผ้า่นโทรศพัท์มือถอืหรอื
จอภาพจากที่สำานักงานใหญ่ได้ทันที

โครงการระบบไอซีที	และพลังงานทดแทนแบบบูรณาการ 
สำาหรบัชมุชนชายขอบ	ตามพระราชดำาร	ิสมเดจ็พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 จากข้อจำากัดเรื่องการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าและ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของชุมชนห่างไกล	 และ
ชุมชนในเขตชายแดน	ทำาให้สง่ผลกระทบตอ่เนือ่งไปถงึ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กและ
เยาวชน	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	บ้านคีรีล้อม	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดย	 พระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี		
ต้องทำาหน้าท่ีในฐานะศูนย์กลางความรู้เดียว	 รองรับ
นักเรียนจำานวนกว่า	100	 คน	 โดยปราศจากอุปกรณ์ 
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย
	 เอไอเอส	จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	ได้แก่	
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ตามพระราชดำาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี,	 กอง
บัญชาการตำารวจตระเวณชายแดน,	 ศูนย์เทคโนโลยี
อิเลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต	ิ(เนคเทค)	และ
เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า	จดัทำา	“โครงการระบบไอซีที	และ
พลงังานทดแทนแบบบูรณาการ	สำาหรบัชุมชนชายขอบ 
ตามพระราชดำาริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี”	 เพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนา
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจากน้ำาและ 
แสงอาทิตย์	 ซ่ึงถือว่าเป็นพลังงานสะอาดท่ีจะไม่ส่งผล 
กระทบทางตรงต่อสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้แก่
โรงเรียน	และได้ติดตั้งสถานีเก็บประจุกระแสไฟฟ้าเพื่อ
ให้นกัเรยีนสามารถนำาตะเกยีงไฟฟา้มาชารจ์ไฟกลบัไป
ใช้ที่บ้านได้
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	 ระบบตรวจข้อมูลสังเกตการณ์ระยะไกลเป็นอีก
นวัตกรรมหนึ่ง ท่ีสร้างเพ่ิมเติมเข้ามาเพ่ือช่วยให้ 
เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบการทำางานและความผิดปกติ 
ของอุปกรณ์ซ่ึงอยู่ห่างไกลได้	 นอกจากนี้	 ทีมวิศวกร
ของเอไอเอสได้ลงพื้นท่ีเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
พลังงานอย่างยั่งยืนให้คุณครู	นักเรียน	และชาวบ้านใน
ชุมชนชายขอบทราบ	เพื่อให้ทุกคนสามารถมีพลังงาน
ใช้ไปได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว	 และร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งกำาเนิดพลังงาน
	 สำาหรับการติดต้ังระบบส่ือสารไร้สายเช่ือมต่อเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการจัดสร้างห้องเรียน
ตน้แบบดา้นการเรยีนรูส้ำาหรบัโรงเรยีนในถิน่ทุรกนัดาร		
ทีมวิศวกรของเราคิดค้นวิธีการติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณบนต้นไม้	 ทำาให้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ
จากภาคพื้น	ไปสู่ยอดดอยได้	โดยมีความกลมกลืนกับ 
ภูมิทัศน์และไม่จำาเป็นต้องตัดต้นไม้
	 สำาหรับห้องเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้สำาหรับ
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารดังกล่าว	 เอไอเอสยังได้ติดตั้ง 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
แบบไร้สาย	 และอุปกรณ์สื่อสารในระบบ	3G	 เพื่อให้
คุณครูนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนซ่ึงตั้งอยู่รอบ
บริเวณโรงเรียน	 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร	
ความรูท้างการเกษตร	และความรูใ้หม่ๆได้	การสนบัสนนุ
ให้มีการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์	 การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม	 การใช้	eDLTV	(eLearning- 
on-demand)	 หรือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อิเล็คทรอนิกส์	 เป็นระบบท่ีครูผู้สอนสามารถทำาการ
บันทึกวิชาท่ีต้องการสอนไว้ได้ก่อน	 โดยไม่จำาเป็นต้อง

ให้นักเรียนมารอดูการถ่ายทอดสดตามตารางสอนจาก
ห้องเรียนต้นทาง	 ช่วยอำานวยความสะดวกในการจัด
ตารางเวลาสำาหรบัการเรยีนการสอนให้กบัท้ังคณุครแูละ
นักเรียน	 สิ่งเหล่าน้ี	 นับว่าเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
	 โดยโครงการระบบไอซีที	และพลงังานทดแทนแบบ
บูรณาการสำาหรับชุมชนชายขอบ	 ตามพระราชดำาริฯ	
ได้นำาร่องท่ีศูนย์การเรียนตำารวจตระเวณชายแดนบ้าน 
คีรีล้อม	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 เป็นแห่งแรก	 ปัจจุบัน	
โรงเรียนดังกล่าวได้ทำาการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
กอ่นประถมจนถึงช้ันประถมศกึษาปีท่ี	6	มีนกัเรยีนท้ังสิน้ 
105	คน	และภายในปี	2560	เอไอเอสตั้งเป้าท่ีจะขยาย
โครงการนี	้ให้ครอบคลมุโรงเรยีนในชุมชนชายขอบอืน่ๆ	
อีกจำานวน	6	แห่ง	เพือ่สรา้งให้เกดิสงัคมแห่งการเรยีนรู้
เปิดโอกาสทางการศกึษา	และลดความเหลือ่มล้ำาในการ
เข้าถึงพลังงานไฟฟ้าของชุมชน

เอไอเอส	ลาวา	สมาร์ทโฟนราคาประหยัด
	 นอกจากการสร้างโครงข่ายคุณภาพให้ครอบคลุม
มากท่ีสุดแล้ว	 เอไอเอสยังได้ร่วมกับผู้ผลิตโทรศัพท์ 
มือถือแบรนด์ลาวา	 ประเทศอินเดีย	 ผลิตสมาร์ทโฟน 
ภายใต้ชื่อ	“เอไอเอส	ลาวา”	ที่มีการนำาเทคโนโลยี	3G 
และ	4G	 ท่ีมีคุณภาพท้ังการใช้งานเสียงสูงกว่าและมี
ความเร็วในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าเทคโนโลยี	2G	
เดิม	 มาจำาหน่ายให้แก่กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยใน
ราคาเริม่ตน้เพยีงหลกัพนั	ซ่ึงถอืเป็นท้ังการเปิดโอกาสให้ 
ผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยี 
3G	และ	4G	ของเอไอเอสได้	และเป็นการเปิดโอกาส
ทางธรุกจิใหม่ให้แกเ่อไอเอสในการทำาการตลาดกบักลุม่
คนผู้มีรายได้น้อยซ่ึงเป็นคนกลุ่มหลักในประเทศ	 และ
ดว้ยรปูลกัษณท่ี์สวยงามของเอไอเอส	ลาวา	ฟงักช่ั์นการ
ใช้งานท่ีครบครนั	และคณุภาพท่ีสามารถเทียบกบัมอืถอื
สมาร์ทโฟนระดับหมื่น	ทำาให้เอไอเอสลาวาได้รับความ
นยิมเป็นอย่างมากในกลุม่ผูบ้รโิภคชาวไทย	โดยปัจจบัุน
มียอดจำาหน่ายมากกว่า	7	ล้านเครื่อง	และช่วยให้อัตรา

ข้อมูล
ข่าวสาร

ความรู้
ทางการ
เกษตร

ชุมชน
พัฒนา

การเรียนรู้
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คนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ในการเข้าถึงบริการข้ันพ้ืนฐาน
ในประเทศของตน

(ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน)

การเข้าถึงสมาร์ทโฟนเติบโตขึ้นเป็น	70%	 ในปี	2559	
เมื่อเทียบกับ	63%	ในปีที่ผ่านมา

สนับสนุนนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐ
	 ประเทศไทย	4.0	คือ	นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ขับเคลื่อนเศรฐกิจด้วยนวัตกรรม”	 เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ 
ที่เน้นมูลค่าเป็นหลัก	(Value-Based	Economy)	 โดย
ปรับเปลี่ยนใน	3	มิติสำาคัญ	คือ
	 1.	 เปลีย่นจากการผลติสนิคา้โภคภณัฑ์	ไปสูส่นิคา้ 
	 	 เชิง	“นวัตกรรม”
	 2.	 เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า	 ไปสู่ 
	 	 การเน้น	“ภาคบริการ”	มากขึ้น
	 3.	 ปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย 
	 	 ภาคอุตสาหกรรม	 ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย 
	 	 “เทคโนโลยี	ความคดิสรา้งสรรค	์และนวตักรรม”
	 โดย ในการป รับ เปลี่ ยนนั้ นจะกระทำ า ใน 	 4 
องค์ประกอบ	คือ
	 1.	 เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม	(Traditional 
	 	 Farming)	ในปัจจุบัน	ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ 
	 	 ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี	(Smart 
	 	 Farming)	 โดยเกษตรกรต้องร่ำารวยข้ึน	 และ 
	 	 เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
	 2.	 เปลี่ยนจากการเป็นผู้ประกอบการ	 SMEs 
	 	 แบบดั้งเดิม	 (Tradit ional	 SMEs)	 ท่ีรัฐ 
	 	 ต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา	ไปสู่การเป็น 
	 	 ผู้ประกอบการท่ีแข็งแกร่งและสตาร์ทอัพท่ีมี 
	 	 ศักยภาพสูง
	 3.	 เ ปลี่ ย น จากกา ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แบบดั้ ง เ ดิ ม 
	 	 (Traditional	Services)	 ซ่ึงมีการสร้างมูลค่า 
	 	 ค่อนข้างต่ำา	ไปสู่การให้บริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน 
	 	 (High	Value	Services)
	 4.	 เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำาไปสู่แรงงานท่ีมี 
	 	 ความรู้	ความเชี่ยวชาญ	และทักษะสูง

แพคเกจพิเศษสำาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและ 
ผู้บกพร่องทางสายตา

	 แพคเกจพิเศษสำาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
และผู้บกพร่องทางสายตา	 จึงถูกออกแบบโดยเน้นท่ี 
ตามความต้องการใช้งานท่ีแตกต่างกัน	 โดยสำาหรับ 
ผู้บกพร่องทางการได้ยิน	แพคเกจจะเนน้ไปท่ีการใช้งาน 
อินเทอร์เน็ต	การส่งข้อความ	SMS	และการส่งรูปภาพ	
MMS	 ในขณะท่ีผู้บกพร่องทางสายตาแพคเกจจะเน้น
ไปท่ีการใช้บริการเสียงแบบบุฟเฟ่ต์	 ซ่ึงมีให้เลือกท้ัง
บุฟเฟต่ก์ลางวันและกลางคนื	โดยผูบ้กพร่องท้ังสองกลุม่ 
สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์น้ีได้ด้วยราคาพิเศษสำาหรับ 
ข้อมลูเพิม่เตมิสามารถศกึษาไดท่ี้	http://www.ais.co.th

ที่มา: เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเติบโตของยอดขายเอไอเอสลาวา

(ล้านเคร่ือง)
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	 ดังนั้น	เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของธุรกิจและ 
องค์ประกอบของการปรับเปล่ียนตามนโยบายประเทศไทย 
4.0	แลว้	เอไอเอสจงึมีความพร้อมท่ีจะสนบัสนนุท้ังดา้น
การพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานและการ
ยกระดบัคนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรบั
ตัวได้ทันต่อการพัฒนาประเทศดังกล่าว	ดังนี้

แอปพลิเคชัน	 “Farmhug”	 จุดเร่ิมต้นของโครงการ
พัฒนาแพลตฟอร์มการทำาการเกษตรดิจิทัล
 จากความตั้งใจท่ีจะนำาเทคโนโลยีดิจิทัลไปช่วย
ยกระดับภาคการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรเพือ่ให้เข้าสูก่ารทำาการเกษตรสมัยใหมท่ี่สรา้ง
มูลค่าเพิม่มากย่ิงข้ึน	เอไอเอสจงึริเริม่โครงการ	“Digital	
Agriculture	Platform”	โดยการลงไปสำารวจปัญหาทาง
ด้านเกษตรกรรมของชาวบ้าน	เพื่อทำาการเก็บรวบรวม
ข้อมลูและนำามาวเิคราะห์	จนในปี	2559	เมือ่เกดิปัญหา

ราคาข้าวตกต่ำา	 แอปพลิเคชัน	 “Farmhug”	 จึงได้ถูก
พัฒนาข้ึนเป็นตน้แบบของการทำาเกษตรกรรมสมยัใหม	่
ท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกร	 โดยเริ่มจากการ
ทดลองกับพนักงานภายในองค์กรให้พนักงานสามารถ
สั่งข้าวจากกลุ่มชาวนาท่ีปลูกข้าวออร์แกนิกเพ่ือมา 
บริโภคหรือเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่	 โดยมี
ความหลากหลายของประเภทข้าว	 ท่ีมีให้เลือกถึง	10	
ประเภท	 ได้แก่	 ข้าวหอมนิล	 ข้าวกล้องหอมล้านนา 
ข้าวกล้องหอมมะลิ	 ข้าวกล้องหอมนานาพันธุ์	 ข้าว
หอมทับทิมชุมแพ	 ข้าวหอมนพเก้า	 ข้าวกล้องลืมผัว 
ข้าวไรซ์เบอร์รี่	ข้าวกล้องหอมมะลิแดง	และข้าวกล้อง 
งอกกาบาไรซ์	พร้อมท้ังบริการชำาระเงินด้วยแอปพลิเคชัน 
mPAY	 ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว	 ทำาให้ยอดการสั่งซื้อ
ข้าวผ่านแอปพลิเคชัน	Farmhug	ได้รับความนิยม	โดย
มปีรมิาณขา้วท่ีถกูสัง่ซ้ือท้ังหมดจำานวน	1,454	กโิลกรมั
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โครงการต้นแบบ	“จากเมืองสู่ฟาร์ม”
(City-to-Farm	Agriculture	Assisting	(CFAA))
 โครงการต้นแบบ	“จากเมืองสู่ฟาร์ม”	เป็นแอปพลิเคชัน 
แพลตฟอร์ม	 ท่ีช่วยเช่ือมต่อความต้องการระหว่าง
เกษตรกร	กบัผูบ้รโิภคในเมือง	ซ่ึงมีเป้าหมายในการช่วย
ให้เกษตรกรสามารถจำาหนา่ยสนิคา้ให้ไดร้าคาดพีอท่ีจะ
สามารถเลีย้งตนเองและครอบครัวได	้โดยไมต่อ้งเผชิญ
กบัการรบัซ้ือ	ในราคาต่ำาของพ่อคา้คนกลาง	และช่วยให้
เข้าถึงผู้บริโภคในเมืองท่ีต้องการบริโภคสินค้าทางการ
เกษตรท่ีมีคุณภาพดีในราคาท่ีเหมาะสม	 และนิยมการ
สั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์	 โครงการต้นแบบจาก
เมืองสูฟ่ารม์	จงึเป็นเสมือนทางออกของกลุม่คนท้ังสอง
กลุ่ม	(win-win	solution)	 โดยมีเอไอเอสทำาหน้าที่เป็น
แพลตฟอร์มตัวกลาง
	 โดยโครงการตน้แบบ	“จากเมืองสูฟ่ารม์”	ไดร้บัรางวลั 
Champion	of	WSIS	Prize	2016	สาขา	ICT	Application	: 
e-Agriculture	ในงานประชุม	WSIS	Forum	ณ	กรงุเจนวีา 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	 ท้ังนี้	 ผู้สนใจสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี	 https://www.youtube.com/
watch?v=LMOPCmDD2o4

ความรว่มมือกบัตลาดหลกัทรพัย์เอ็มเอไอ	เพือ่สง่เสรมิ
การเติบโตของสตาร์ทอัพ
 โลกของอินเทอร์เน็ตทำาให้เกิดผู้ประกอบการและ
ธุรกิจใหม่ๆ	 จำานวนมาก	 แต่เอไอเอสในฐานะองค์กร
ธุรกิจขนาดใหญ่มองว่าจุดอ่อนของธุรกิจเหล่านี้คือ
การขาดประสบการณ์และความรู้เชิงการตลาด	 ดังนั้น	
นอกจากโครงการสนบัสนนุสตารท์อัพท่ี	เอไอเอสเริม่มา 
ตัง้แตปี่	2554	ในแตล่ะปี	เอไอเอสยงัไดใ้ห้ความรว่มมือ 
กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ	เพ่ือเข้าไปให้ความรู้ 
และจุดประกายความคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพ	 โดยในปี	2559	 เอไอเอสร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์	 เอ็มเอไอ	(MAI)	 จัดงานเสวนาชื่อ	
“เตรียมพร้อมสู่โลกธุรกิจ	 สานฝันสู่ตลาดทุน”	 โดยมี
หัวข้อหลักคือส่งเสริมให้สตาร์ตอัพเติบโตผ่านความ
ร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ	 และมุ่งเป้าให้เติบใหญ่ 
จนสามารถเข้ามาเสนอขายหุ้นใหม่	 (IPO)	 ใน
ตลาดหลักทรัพย์	MAI	ได้	เนื่องจากตลาดทุนไทยถือว่า
แขง็แกรง่เมือ่เทียบกนัในภมูภิาค	และยังมีโอกาส	อีกมาก 
สำาหรับบริษัทเอกชนท่ีอยู่นอกตลาด	 โดยภายในงานมีการ 
แบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่สตาร์ทอัพท่ีประสบ
ความสำาเร็จ	 ตัวแทนจากกลุ่มนักลงทุน	 และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์	MAI
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พัฒนาศักยภาพคนไทยและสร้างความรู้
ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล
“เอไอเอส	รู้สักนิด	เพื่อชีวิต	Digital”
	 ปัจจุบัน	โทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการ 
ดำารงชีวิตของคนไทย	 เนื่องจากสามารถอำานวยความ
สะดวกและเช่ือมตอ่การสือ่สารไดร้วดเร็วและตอบโจทย์
การใช้ชวีติมากข้ึน	นอกจากการใชโ้ทรศพัท์ในการพดูคยุ 
และส่งข้อความถึงผู้อ่ืนแล้ว	 ผู้บริโภคยังมีพฤติกรรม 
การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือเก็บรักษาและ 
จดบันทึกข้อมูลสำาคัญ	เช่น	รูปถ่าย	เลขบัญชีธนาคาร 
สำาเนาบัตรประชาชน	และรหัสผ่านต่างๆ	ดังนั้น	หาก
ผู้ใช้งานขาดความตระหนักถึงการใช้งานอย่างถูกวิธี
หรือภัยท่ีอาจเกิดข้ึนหากโทรศัพท์มือถือสูญหาย	 อาจ 
นำามาซ่ึงความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย์สนิได	้โครงการ	“เอไอเอส	รูส้กันดิ	เพือ่ชีวติ	ดจิทัิล” 
เป็นโครงการท่ีเน้นการให้ความรู้เก่ียวกับการใช้โทรศัพท์ 
มือถือย่างถูกวิธีการตระหนักถึงเรื่องอันตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างไม่ถูกต้องหรือ 
โทรศพัท์มือถอืเกิดสญูหาย	และเคลด็ลบัทางเทคโนโลยี
ท่ีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน	 เช่น	 การสร้างวินัยการล็อค 
โทรศัพท์มือถือโดยการตั้งรหัสผ่านหรือใช้ลายนิ้วมือ 
การอัพเดทซอฟ์แวร์และแอปพลิเคชันต่างๆ	 อย่าง
สม่ำาเสมอ	หรอืการตดิตัง้ซอฟแวรป้์องกนัไวรัส	เป็นตน้ 
โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์สานรัก	และสื่อ 
โซเชียลมีเดียต่างๆ	นอกจากนี้	ในปีที่ผ่านมา	เอไอเอส 
ไดใ้ห้การสนบัสนนุโครงการ	CBS	Academy	ปีท่ี	2	กบัทาง 
Far	East	DDB	โดยรปูแบบโครงการเป็นการเปิดโอกาส 
ให้นกัศกึษาช้ันปีท่ี	3-4	ท่ีมีความคดิ	สรา้งสรรคส์ง่ผลงาน 
เข้าประกวดภายใตหั้วช้อ	“เดนิไม่แชท”	และ	“Digital	Diet 
for	Healthy	Relationship”	ชิงทุนการศึกษารวม	1	แสนบาท 
(3	รางวัล)	นอกจากนี	้ผลงานท่ีไดร้บัการคดัเลอืกจะนำาไป 
ผลิตเป็นคลิปวิดีโอเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะเพ่ือส่งเสริม 
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลท่ีเหมาะสมต่อไป	 โดยเอไอเอส
จะให้การสนับสนุนงบประมาณ	 ในการจัดทำาด้วยผู้ท่ี 
สนใจสามารถเข้ารับชมผลงานได้ท่ี	 https://youtu.
be/67j5lvi3lbM

เสวนาให้ความรู้เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
จากเสาส่งสัญญาณไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 เอไอเอสจดัให้มีงานเสวนาให้ความรูเ้รือ่งประโยชน์
และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้องต่อประชาชน	 สื่อมวลชนและเจ้าหน้าท่ี 
ท้องถิ่น	 โดยมีวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านคลื่นแม่เหล็ก 
ไฟฟ้าเป็นผู้ให้ความรู้	 ในปีท่ีผ่านมามีการจัดงานตาม
ภาคตา่งๆ	ท้ังภาคเหนอื	ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	ภาค
ตะวนัตก	ภาคใตแ้ละภาคกลาง	รวมท้ังหมด	9	ครัง้	โดย
ร่วมกบัหนว่ยงานราชการและสมาคมผูส้ือ่ข่าว	และในปี	
2560	ไดว้างแผนจดัเสวนาให้ความรูเ้พิม่ข้ึนเป็นจำานวน	
15	 ครั้ง	 เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ครอบคลุมประชาชน 
ในวงกว้างมากขึ้น	 ซ่ึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสา 
ส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเอไอเอสท่ีประชาชน
วิตกกงัวลวา่อาจมีผลกระทบตอ่สขุภาพ	มกีำาลงัสง่ท่ีต่ำา
กว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีสำานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ	(กสทช.)	 กำาหนด	 นอกจากนี้	 การตั้งเสาส่ง
สัญญาณโทรศัพท์มือถือของเอไอเอส	 ได้มีการปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดของ	 กสทช.อย่างเคร่งครัดและคำานึง
ถึงความปลอดภัยของประชาชน	โดยในด้านความแข็ง
แรงม่ันคงของเสา	สามารถรบัสภาวะของพายุท่ีมีขนาด
ลมแรง	130	กม.	ต่อชั่วโมง	สามารถรับแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหวได้	 และในการเลือกบริเวณท่ีติดตั้ง 
เอไอเอสได้ให้ความสำาคัญต่อการไม่ทำาลายหรือบดบัง
ทัศนียภาพของชุมชน	รวมทั้งต้องมีการทำาความเข้าใจ
กบัประชาชนในพืน้ท่ีและมีการทำาประชาพจิารณก์อ่นตัง้
เสาส่งสัญญาณทุกครั้ง
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ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางสังคม
แอปพลิเคชัน	“อสม.ออนไลน์”	นวัตกรรมจากโครงข่าย
คุณภาพเพื่อการทำางานภาคสังคม
	 จากจุดแข็งของการเป็นผู้ให้บริการท่ีมีโครงข่าย
ครอบคลุมจำานวนประชากรมากท่ีสุด	 และการลงไป
ทำาความเข้าใจกับชาวบ้านในทุกครั้งท่ีเอไอเอสเข้าไป
ติดตั้งเสาสัญญาณ	 ทำาให้เราได้รับทราบถึงความยาก
ลำาบากในการทำางานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล 
สง่เสริมสขุภาพตำาบล	(รพ.สต.)		และเครือข่ายอาสาสมคัร 
สาธารณสขุประจำาหมูบ้่าน	(อสม.)	อันเกดิจากพ้ืนท่ีท่ีอยู่
ในความดูแลรับผิดชอบของ	 รพ.สต.นั้นมีบริเวณกว้าง
และห่างไกล	 ทำาให้การสื่อสารและการทำางานระหว่าง
เจ้าหน้าท่ี	 รพ.สต.และอสม.	 รวมถึงผู้ป่วยในพื้นท่ี 
นั้นเป็นไปได้ยาก	 ส่งผลต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ด้านสุขภาพและสาธารณสุข	 ทำาให้เมื่อเกิดเหตุการณ์
ร้ายแรง	เช่น	การเกดิโรคระบาด	การควบคมุป้องกนัโรค 
จะเป็นไปในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก
	 แอปพลิเคชัน	 “อสม.ออนไลน์”	 จึงเป็นเครือข่าย
สังคมออนไลน์สำาหรับการสื่อสารเพ่ืองานสาธารณสุข
ชุมชนระหว่าง	2	 หน่วยงานดังกล่าว	 ซ่ึงจะช่วยเพ่ิม
ประสทิธภิาพการทำางานให้เป็นไปในเชงิรกุมากข้ึน		โดย
เริ่มมีการใช้งานแห่งแรกท่ี	 รพ.สต.หลักร้อย	 อ.เมือง		
จ.นครราชสีมา	เมื่อปี	2558	และปัจจุบันนี้	มี	รพ.สต.
และ	 อสม.ในเครือข่าย	 อยู่กว่า	88	 แห่ง	 ทั่วประเทศ	
เพิ่มขึ้นจาก	70	แห่งในปีที่ผ่านมา
	 โดยเอไอเอสได้พัฒนาฟังก์ช่ันการทำางานของ 
แอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องและเปิดกว้างให้	 อสม.ทุก
คนสามารถใช้งานได	้โดยไมจ่ำากดัอยู่ภายใตเ้งือ่นไขการ 

C.A.M.P.	AIS	(Creative	and	Meeting	Place)
 คาเฟต่ห้์องสมุดท่ีให้บรกิารตลอด	24	ช่ัวโมง	แห่งแรก 
ในประเทศไทย	โดยการสนับสนุนงบประมาณจากเอไอเอส 
ปีละ	3	 ล้านบาทและการสนับสนุนพื้นที่จากห้างเมญ่า
เชียงใหม่	 เพื่อเปิดพื้นท่ีให้คนรุ่นใหม่ท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์	 มีแรงบันดาลใจ	 และรักการเรียนรู้	 มาใช้
เวลาต่อยอดความคิดของตนหรือพบปะกัน
	 จากไลฟส์ไตลค์นรุน่ใหมท่ี่ช่ืนชอบการใช้ชีวิตอสิระ	
ไม่ยึดติดกรอบท้ังเรื่องของเวลาและสถานท่ี	 ท้ังยังมี
ความกระตอืรอืรน้ท่ีจะแสดงตวัตนและความคดิของตน
ผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียมากข้ึน	 ชอบการใช้
ชีวิตอยู่นอกบ้านมากข้ึน	 โดยปัจจุบันพบว่าคนรุ่นใหม่
มีการใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากกว่า	13	ชั่วโมงต่อวัน
	 C.A.M.P.	AIS	จึงถือเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของคนรุน่ใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยีดจิทัิลเข้ามาช่วยอำานวย
ความสะดวกและเปิดพืน้ท่ีพัฒนาศกัยภาพให้คนรุน่ใหม่
มีพื้นท่ีสร้างสรรค์แนวคิดและพบปะกัน	 รวมท้ังอาจ
ต่อยอดไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพ่ือประเทศ		
โดย	C.A.M.P.	AIS	 เปิดให้บริการด้วยผสานแนวคิด
ระหว่าง	Open	office	ห้องสมุด	และคาเฟ่ต์	โดยติดตั้ง 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึง	1	กิกะบิตต่อวินาที	ซึ่งเป็น 
มาตรฐานความเร็วระดับโลก	 และบริการ	AIS	WiFi 
ด้วยความเร็ว	300	 เมกะบิตต่อวินาทีี	 การจัดให้มีโซน 
ห้องประชุม	 และบริการห้องสมุดออนไลน์	 (Digital 
library)	ดว้ยหนงัสอืมากกวา่พนัเลม่	และการนำาบรกิาร
ชำาระเงินอิเล็กทรอนิกส์	(AIS	digital	money)	เพื่อช่วย 
อำานวยความสะดวกในการซ้ืออาหารและเครื่องดื่ม 
ภายใน	C.A.M.P.
	 นอกจากการจัดโซนและบริการต่างๆ	 เพ่ืออำานวย
ความสะดวกภายในแลว้	C.A.M.P.		ยังมกีารจดักจิกรรม
สร้างแรงบันดาลใจโดยเชิญผู้ท่ีถือเป็นไอดอลของคน 
รุ่นใหม่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และถ่ายทอดไอเดีย		
โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน	AIS	LINE	และ	AIS	PLAY	
เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถรับชมและรับฟังได้	 โดย 
ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด	24	ชั่วโมง

ปี	2557

10,000 คน 13,000 คน
ปี	2558 18,000 คน

ปี	2559

จำานวนผู้ใช้งาน C.A.M.P. AIS เฉล่ียต่อเดือนในแต่ละปี
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ผู้ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น	 ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่องานสาธารณสุขชุมชนอย่างแท้จริง	 และ
ในขณะท่ี	 ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ของเอไอเอสลงพ้ืนท่ี
เพ่ือแนะนำาการใช้งานแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์นั้น 
ทีมงานชุมชนสมัพนัธยั์งไดใ้ห้ความรู้เกีย่วกบัประโยชน์
ของเทคโนโลยีดิจิทัล	และสอนวิธกีารใช้งานสมาร์ทโฟน
ที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับกลุ่ม	อสม.ควบคู่ไปด้วย
	 ปัจจุบัน	 เอไอเอสอยู่ระหว่างทำาการศึกษาและ 
พัฒนาการใช้งานแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์	ให้สามารถ 
ตอบโจทย์ความตอ้งการของกลุม่ผูใ้ช้งานในพืน้ท่ีตา่งๆ	
และการใช้งานเฉพาะกลุ่มมากขึ้น	รวมถึงศึกษาวิธีการ 
ขยายกลุ่มผู้ ใ ช้งานให้ครอบคลุมผู้ ใ ห้บริการงาน
สาธารณสุขชุมชนในระดับอื่นๆ	เพิ่มเติม

แอปพลิเคชัน	AIS	Safe	&	Care
 เป็นนวตักรรมดา้นบรกิารท่ีถกูพฒันาข้ึนในปี	2559	
จากความกังวลของคนไทยเร่ืองความปลอดภัยและ
การสูญหายของบุคคลในครอบครัว	 โดย	AIS	Safe	&	
Care	จะทำาให้ผูใ้ชบ้รกิารใช้ชีวติไดอ้ย่างสบายใจมากข้ึน 
เพราะสามารถม่ันใจในความปลอดภัยของบุคคล 
ในครอบครัว	จากฟังก์ชั่นการใช้งานที่
	 •	 สามารถระบุตำาแหน่งของคนในครอบครัวได้ 
	 	 ทุ ก ท่ี ทุ ก เ ว ล า 	 ส า ม า ร ถ กำ า ห น ดพื้ น ท่ี  
	 	 ความปลอดภัย	 (Safe	Zone)	 โดยจะได้รับ 
	 	 การแจ้งเตือนผ่านมือถือ	 ทุกครั้งเม่ือบุคคล 
	 	 ในครอบครวัเขา้หรืออกจาก	พ้ืนท่ีความปลอดภยั 

	 	 ท่ีกำาหนด	สามารถสง่สญัญาณขอความช่วยเหลอื 
	 	 ฉุกเฉิน	(SOS)	พร้อมกับตำาแหน่งปัจจุบันไปยัง 
	 	 บุคคลในครอบครัว	 เม่ือประสบกับเหตุการณ์ 
	 	 ฉุกเฉินหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัยได้
	 •	 สามารถสบืคน้และป้องกนัโทรศพัท์สญูหาย	และ 
	 	 สั่งล้างข้อมูลในโทรศัพท์กรณีท่ีเครื่องสูญหาย 
	 	 หรือถูกขโมยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล 
	 	 ส่วนบุคคลได้
	 •	 สามารถควบคุมการใช้งานอินเตอร์เนตของลูกค้าได้ 
 ปัจจุบัน	มีผู้สมัครใช้บริการ	AIS	Safe	&	Care	แล้ว
มากกวา่	7,000	ราย	สำาหรบัข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั	AIS	
Safe	&	Care	สามารถศกึษาไดท่ี้	http://www.ais.co.th/
SafeCare/

อุ่นใจไฟริมทาง	แสงสว่างใกล้ชิดชุมชน
 โดยเริ่มการติดตั้งเสาไฟฟ้าและเช่ือมต่อกระแสไฟ 
จากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ของเอไอเอสเพ่ือให้ 
แสงสว่างแก่ชุมชนท่ีมีไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอหรือ
เป็นพืน้ท่ีเปลีย่ว	ซ่ึงมคีวามเสีย่งตอ่การเกดิอาชญากรรม 
และอุบัติเหตุมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2558	โดยในปี	
2559	อุ่นใจไฟริมทางมีการขยายเพิ่ม	180	แห่ง	ทำาให้
ปัจจุบัน	มีอุ่นใจไฟริมทางทั้งหมด	230	แห่งทั่วประเทศ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)20



โครงการเอไอเอสสร้างอาชีพคอลเซ็นเตอร์แด่ผู้พิการ
	 “เอไอเอสสร้างอาชีพ	 คอลเซ็นเตอร์แด่ผู้พิการ”	
ดำาเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า	9	ปี	โดยเริ่มจาก
การรว่มมือกบัมูลนธิช่ิวยคนตาบอดแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชินูปถัมภ์	 เปิดรับผู้พิการทางสายตาเข้ามา
ทำางานเป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์เอไอเอส	และให้การ
สนับสนุนเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย	อาทิ	การนำาเทคโนโลยีที่สามารถดักจับความ 
เคลื่อนไหวที่คีย์บอร์ดและหน้าจอแสดงผล	เพื่อเปลี่ยน 
เป็นเสียงพูดให้พนักงานผู้พิการทางสายตาสามารถ 
ทราบถงึขอ้ความท่ีพมิพ์โตต้อบกบัลกูคา้ได	้การพฒันา
ศักยภาพในการทำางาน	และการจัดสภาพแวดล้อมการ 
ทำางานท่ีเหมาะสม	 โดยพนักงานผู้พิการจะได้รับ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ	 ตามมาตรฐานของ 
องค์กรเช่นเดียวกับพนักงานท่ัวไป	 ซ่ึงถือเป็นก้าวแรก
ของการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้สามารถ
ก้าวข้ามข้อจำากัดทางสังคม	 มีอาชีพท่ีมั่นคง	 และใช้
ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว	 เกิดความภาคภูมิใจในการดำารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณภาพและได้รับการยอมรับ	 ในขณะ
ท่ีเอไอเอสก็ได้พนักงานคอลเซ็นเตอร์ท่ีมีความมุ่งม่ัน 

ตั้งใจในการทำางาน	และมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมา 
ร่วมงาน	ต่อมาในปี	2554	เอไอเอสได้ขยายโอกาสด้าน 
การทำางานไปสู่ผู้พิการในด้านอื่นๆ	 ได้แก่ผู้พิการทาง
ร่างกายและผู้พิการทางการได้ยิน	โดยกลุ่มผู้พิการทาง
สายตาและทางร่างกายจะได้รับมอบหมายให้บริการ 
ลูกค้าเพื่อแจ้งสิทธิพิเศษ	รวมไปถึงการนำาเสนอบริการ
และแคมเปญต่างๆ	 การให้บริการรับ-ส่งและยกเลิก	 
SMS	แทนลูกค้า	เป็นต้น	สำาหรับกลุ่มผู้พิการทางการ
ได้ยินจะได้รับมอบหมายให้บริการคอลเซ็นเตอร์ภาษา
มือผ่านเว็บแคม	 ท่ีเรียกว่าบริการ	AIS	iSign	 เพ่ือให้ 
บริการแก่ลูกค้าผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินเหมือนกัน 
โดยบรกิาร	AIS	iSign	นี	้ถอืวา่ช่วยสรา้งให้บรกิารเอไอเอส 
คอลเซ็นเตอร์	 มีความแตกต่างกับคู่แข่งในด้าน 
การบริการลูกค้า
 ปัจจุบันเอไอเอสมีพนักงานคอลเซ็นเตอร์ผู้พิการ
จำานวน	117	คน	เป็นผู้พิการทางสายตา	45	คน	เป็น 
ผู้พิการทางการได้ยิน	8	คนและผู้พิการทางร่างกาย	64	
คน	โดยมีศูนย์ปฏิบิตการ	เอไอเอส	คอลเซ็นเตอร์	แด่
ผู้พิการจำานวน	12	 แห่งท่ัวประเทศ	 และตั้งเป้าหมาย 
ท่ีจะขยายศูนย์ปฏิบัติการ	 เอไอเอส	 คอลเซ็นเตอร์ 
ผู้พิการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

เคารพในสิทธิมนุษยชนและการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน
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พัฒนาการของศูนย์ปฏิบัติการ

คอลเซ็นเตอร์เพ่ือผู้พิการ

			ประกาศเจตนารมณแ์ละให้คำามัน่สญัญาในการเคารพ
สิทธิเด็ก
	 เอไอเอสตระหนักถึงความสำาคัญของสิทธิเด็ก 
ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าการ
ดำาเนินธุรกิจ	 โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณะ
ในการสนับสนุนสิทธิเด็กด้วยการเข้าร่วมโครงการ 
“การดำาเนินธุรกิจโดยเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก”	
(Children’s	Right	and	Business	Principles	-	CRBP)	
มาตั้งแต่ปี	 2558	 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
ท่ีสถาบันไทยพัฒน์ร่วมกับองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาต	ิ(UNICEF)	เพือ่สนบัสนนุให้ธรุกจิมีหลกั
ปฏิบัติในการดำาเนินงานท่ีเคารพสิทธิเด็กและป้องกัน
ความเสีย่งจากการกระทำาอันกอ่ให้เกดิการลว่งละเมิดใน
สทิธเิดก็	โดยครอบคลมุท้ังบทบาทในสถานประกอบการ 
(Workplace)	 บทบาทในตลาด	(Marketplace)	 และ
บทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม	(Community	and	
Environment)	 อันเป็นปัจจัยท่ีจะนำาองค์กรให้เข้าสู่วิถี 
การดำาเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบตามปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	 ภายใต้
คำาม่ันสัญญาว่า	 “เอไอเอสจะลงไปทำาความเข้าใจและ
ประเมินผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของเอไอเอส	 ท้ังผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
ตอ่สทิธแิละความเป็นอยูท่ี่มีคณุภาพของเดก็ตามกรอบ 
แนวทางของ	CRBP	 เพื่อให้สามารถรับรู้	 เข้าใจและ
ตอบสนองผ่านนโยบายและหลักการดำาเนินธุรกิจของ
เอไอเอสได้อย่างเหมาะสม”
				จากการประเมินในปี	2559	เอไอเอสพบว่าตลอดทั้ง 
กระบวนการดำาเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา 
เอไอเอสได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและ
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยอย่างครบถ้วน	 และ
เราได้มีการส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกล่าว	 ท้ังในระดับนโยบายและมาตรการ	
ได้แก่	 การบรรจุเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนและการ
ไม่ใช้แรงงานเด็ก	 แรงงานผิดกฎหมายไว้ในประมวล
จริยธรรมธุรกิจ	 นโยบายและระเบียบปฏิบัติการจัดซ้ือ	

ปี 2550
เปิดศูนย์ปฏิบัติการ
คอลเซ็นเตอร์	แห่งที่	1	และ	2
จำานวนพนักงาน	25	คน

ปี 2557
เปิดศูนย์ปฏิบัติการ
คอลเซ็นเตอร์	แห่งที่	5
จำานวนพนักงาน	9	คน

ปี 2551
เปิดศูนย์ปฏิบัติการ
คอลเซ็นเตอร์	แห่งที่	3
จำานวนพนักงาน	8	คน

ปี 2558
เปิดศูนย์ปฏิบัติการ
คอลเซ็นเตอร์	แห่งที่	6-8
จำานวนพนักงาน	29	คน

ปี 2554
เปิดศูนย์ปฏิบัติการ
คอลเซ็นเตอร์	แห่งที่	4
จำานวนพนักงาน	8	คน

ปี 2559
เปิดศูนย์ปฏิบัติการ
คอลเซ็นเตอร์	แห่งที่	9-12
จำานวนพนักงาน	38	คน
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การประชุมเชิงปฏบัิตกิาร	พนกังานไดมี้สว่นรว่มในการ
ประเมินหาผลกระทบ	 ความเสี่ยงและโอกาส	 ในเร่ือง 
สิทธิเด็ก	 จากกระบวนการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันของ 
เอไอเอสตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา	 การช่วยกันเสนอ
แนวคิดเพ่ือให้เอไอเอสพัฒนานโยบายและโครงการท่ี
จะช่วยสนับสนุนสิทธิเด็กมาก	 โดยขอสรุปรายละเอียด
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	ดังนี้
	 1)	กิจกรรมถ่ายทอดความรู้	(Training	Session) 
	 	 เพื่อการประเมินผลกระทบ	และการหาแนวเพื่อ 
	 	 การเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก
	 2)	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(Exercise	Session) 
	 	 เพ่ือการประเมินผลกระทบประเด็นสิทธิเด็ก 
	 	 ในกิจกรรมหลักในการดำาเนินธุรกิจ
	 3)	กิจกรรมระดมสมอง	(Workshop	Session)	เพื่อ 
	 	 แนวทางการปฏิบัติงานท่ีองค์กรสามารถนำา 
	 	 สิทธิเด็กไปผสมผสานเข้ากับนโยบายทางธุรกิจ 
	 	 และกระบวนการบริหารจัดการองค์กร

และจรรยาบรรณคูธ่รุกจิ	การกำาหนดหลกัเกณฑ์คดัเลอืก 
พันธมิตรร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายให้ต้องมีการว่าจ้าง
แรงงานท่ีถูกกฎหมายและไม่ใช้แรงงานท่ีมีอายุต่ำากว่า	
18	ปี
	 นอกจากนี้	 ในปี	2559	 เอไอเอสได้จัดกิจกรรม 
ฝกึอบรมและการประชมุเชิงปฏบัิตกิาร	เพ่ือสร้างความรู้	
ความเข้าใจในการดำาเนนิธรุกจิโดยเคารพและสนบัสนนุ
สทิธเิดก็	และสรา้งกระบวนการมีสว่นรว่มของพนกังาน		
โดยพนกังานท่ีเข้ารว่มมาจากสายงานต่างๆ	ท้ัง	สายงาน 
ปฏิบัติการ	 สายงานการเงิน	 สายงานจัดซ้ือ	 สายงาน
ประชาสมัพนัธ	์ฯลฯ	ซ่ึงในการทำากจิกรรมฝกึอบรมและ
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นส.แสงเดือน	ลุงต๊ะ	(ฝ้าย)
เข้าร่วมโครงการเมื่อปี	2551
ขณะนั้นเรียนอยู่ชั้น	ม.2
โรงเรียนบ้านเมืองนะ	อ.เชียงดาว	จ.เชียงใหม่
ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปี	4
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา

	 หนเูป็นเดก็ไทยใหญ	่เกดิท่ีพมา่	พอพอ่กบัแม่เลกิกนั 
แม่กพ็าหนกูบัพีอี่ก	2	คนเข้ามาอยูท่ี่เมืองไทย	พี่ๆ 	กบัแม่ 
รับจ้างรายวันไปเรื่อยๆ	 แล้วแต่ว่าใครจะมาจ้าง	 ก็เลย
ตอ้งย้ายท่ีอยู่ไปเรือ่ยๆ	จนสดุท้ายแมก่เ็อาหนมูาฝากไว้ 
กับตาและยาย	ที่	อ.เชียงดาว	จ.เชียงใหม่	หนูก็เลยได้
เรยีนหนงัสอื	นานๆแมก่จ็ะสง่เงนิมาให้	แตมั่นกน็อ้ยมาก 
หนูเลยไปรับจ้างทางานในไร่ส้มช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
และช่วงปิดเทอม	จะได้มีเงินเก็บไว้จ่ายค่าเทอม	ตอนจะจบ 
ม.3	ครูเอารายการ	คนเกง่	หัวใจแกรง่	มาฉายให้ด	ูและ
ให้นักเรียนสมัครโดยเขียนเรียงความมาส่ง	แต่ไม่มีใคร 
กลา้สมัคร	มีแคห่นท่ีูเขยีนไป	ตอนนัน้คดิวา่อาจจะไม่ผา่น 
แต่กร็ออยา่งมคีวามหวงั	จนจดหมายไดรั้บการพิจารณา
และได้รบัโอกาสจากโครงการ	สานรัก	คนเกง่หัวใจแกร่ง 
จนไดเ้รยีนตอ่	ม.ปลาย	แลว้กส็อบเขา้หมอได	้มาจนถงึ 
ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีท่ี	 4	 รู้สึกดีใจและภูมิใจมากค่ะ 
ขอบคุณโครงการดีๆจากเอไอเอสมากเลยค่ะท่ีมอบอนาคต 
และชีวิตที่ดีให้กับหนู
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กำาลงัลดนอ้ยและอาจเลอืนหายไปจากวิถชุีมชนท้องถิน่ 
การลงพื้นท่ีเพ่ือพบปะชาวบ้าน	 เพื่อนำาข้อมูลช่วย
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
ใกล้สถานีฐาน	 ทำาให้ชาวบ้านเกิดรายได้เพ่ิมข้ึน	 และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่หายไป	 ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชนชาติอีกทาง
หนึ่ง	ในส่วนของโครงการ	“อุ่นใจ	ไฟริมทาง”	นับเป็น
ปีที่	2	 ที่ทางหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์เอไอเอส	 ได้เล็ง
เห็นถึงความสำาคัญและได้ขยายพ้ืนท่ีติดตั้งโคมไฟส่อง
สวา่งแบบ	เปิด-ปิด	ไดโ้ดย	อัตโนมตั	ิสูชุ่มชนใกลส้ถานี
ฐานโดยใช้กระแสไฟฟ้าของสถานีฐานเอไอเอส	 ของ
เราเอง	นับว่ามีส่วนช่วยเหลือชุมชนได้ในกรณีที่ไฟฟ้า
หลักของชุมชนมีปัญหา	 ก็ยังคงมีแสงสว่างจากสถานี
ฐานของเราท่ียังให้บริการความปลอดภัยแก่ชุมชนได้
ดีอีกทางหนึ่งด้วย
	 เราไม่ใช่เป็นแคเ่พยีงพนกังานเอไอเอส	แตช่าวบ้าน 
ยังเห็นเราเป็นลูกเป็นหลานอีกด้วย	 ซ่ึงนับได้ว่า 
เป็นความภาคภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงานด้านชุมชนสัมพันธ์
ของเอไอเอสมากค่ะ

	 จากประสบการณท์ำางานในหนว่ยงานชุนชนสมัพันธ ์
ท่ีนุย้ไดร้บัมอบหมายให้ลงพ้ืนท่ีปฏบัิตงิานเกีย่วกบังาน
ชุมชนสมัพนัธ์	ทำาให้มีโอกาสไดเ้ห็นวิถชุีมชนความเป็น
อยู่ของชาวบ้านใกล้สถานีฐานของเราในแต่ละภูมิภาค
อย่างใกล้ชิด	 โดยเฉพาะชาวบ้านบางพื้นท่ีท่ียังขาด
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสรา้งคณุภาพชีวิตในชุมชนให้ดข้ึีน 
แม้กระท่ังการลงพื้นท่ีเพื่อไปสร้างขวัญและกำาลังใจให้
กับชาวชุมชนในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมหรือ
โครงการด้านต่างๆ	 ให้กับชุมชนใกล้สถานีฐาน	 เช่น	
โครงการ	แอป	อสม.ออนไลน์	โครงการอุ่นใจไฟริมทาง	
หรือการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูลของดีชุมชนลงวารสาร
มิตรชุมชนมาช่วยประชาสัมพันธ์	 เป็นต้น	 ซึ่งบางครั้ง
ท่ีลงพ้ืนท่ีจะพบว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนบางประเภทท่ีทำา
สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยคุณปู่	คุณย่า	คุณตา	คุณยาย 

คุณเพชรรัตน์	โสพรม	(นุ้ย)
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ชุมชนสัมพันธ์



สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง
	 โครงการที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี	2544	เพื่อมอบทุน
ช่วยเหลือครอบครัวและทุนการศึกษาให้กับเยาวชน 
ท่ีไดร้บัคดัเลอืกเข้าโครงการฯ	จนจบในระดบัปรญิญาตรี	
รวมท้ังมีการเผยแพร่เรื่องราวของเยาวชนในโครงการ
ผ่านสื่อออนไลน์	และโซเชียลเน็ตเวิร์ค	เช่น	YouTube	
และ	Facebook		เพือ่ให้เยาวชนสานรักเป็นตวัอย่างและ
แรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนคนอื่นๆ	ในสังคม
	 ตลอดระยะเวลาการดำาเนนิโครงการสานรกั	คนเกง่	
หัวใจแกรง่	มเียาวชนท่ีรบัทุนการศกึษาเป็นจำานวนกวา่	
700	คน	และมีผู้ที่สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
กว่า	140	คน	โดยเอไอเอสได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว
รวมเป็นเงินกว่า	36,700,000	บาท

การดำาเนินงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
ในฐานะพลเมืองไทยภายใต้ “สานรัก”

สานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว
	 สนับสนุนให้คนไทยตระหนักถึงความสำาคัญของ
ครอบครวั	และรว่มใจกนัสานสายใยแห่งความรัก	ความ
ผกูพนัของครอบครวัให้มคีวามแนน่แฟ้น	ผา่นกจิกรรม
หลากหลายรูปแบบ	เช่น	AIS	Family	Rally	เพื่อสายใจ
ไทย”	และ	“AIS	Family	Walk	Rally	สมทบทุนมูลนิธิอา
นนัทมหิดล”	ท่ีทำาให้สมาชิกครอบครวัมาใช้เวลาร่วมกนั 
ซ่ึงได้มีการจัดกิจกรรมมาต้ังแต่ปี	2536	 ต่อเนื่องถึง
ปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า	20	ปี
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สานรัก หัวใจอาสา
“เอไอเอส	หัวใจอาสา	พัฒนาสังคมยั่งยืน”	เป็นการเปิด
โอกาสให้พนักงานรวมตัวกันเพื่อนำาเสนอโครงการและ
กิจกรรมเพื่อสังคม	 โดยเอไอเอสเป็นผู้สนับสนุนเงินท่ี
ใช้ดำาเนินงานสำาหรับโครงการท่ีถูกคัดเลือกในแต่ละปี	
ซึ่งในปี	2559	นี้	มีพนักงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	
800	คน	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ที่มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด	
634	 คน	 และเอไอเอสได้ให้สนับสนุนเงินเป็นจำานวน	
กว่า	3.15	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี2015	ที่บริษัทให้การ
สนับสนุนอยู่ที่	3	ล้านบาท

สานรัก สานสังคมไทย
	 เป็นการดำาเนินงานโดยมุ่งหวังเพ่ือตอบแทนสังคม
วงกว้างด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ
พฒันาชีวติความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดข้ึีนในทุกช่วงวยั 
เช่น	
	 •	 “ความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
	 	 แห่งชาต	ิ(สพฉ.)	ผูใ้ห้บรกิารแอปพลเิคชัน	1669 
	 	 สายด่วนแห่งชีวิต”	 ให้ลูกค้าเอไอเอสสามารถ 
	 	 เรียกรถพยาบาลเ ม่ือเกิดเหตุ ฉุกเฉินผ่าน 
	 	 แอปพลิเคชัน	EMS	1669	 ระบบจะแจ้งพิกัด 
	 	 ท่ีเกดิเหตไุปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ
	 	 โดยอัตโนมัติ	 เพ่ือส่งทีมกู้ชีพออกปฏิบัติการ 
	 	 ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
	 •	 “ลานสุขภาพเอไอเอส”	 โดยร่วมกับโรงพยาบาล 
	 	 ส่งเสริมสุขภาพตำาบลในพื้นท่ีชุมชนต่างๆ	 รอบ 
	 	 สถานีฐานท่ีขาดแคลนเครื่องมือในการส่งเสริม 
	 	 การออกกำาลังกาย	 โดยจัดสร้างลานสุขภาพ 

	 	 ชุมชน	พรอ้มเครือ่งออกกำาลงักายประเภทตา่งๆ 
	 	 และคู่มือการใช้งาน	 ตลอดจนแบบบันทึกการ 
	 	 ออกกำาลังกาย	 เพื่อติดตามสุขภาพของคน 
	 	 ในชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	ทั้งยังเป็น 
	 	 ตัวอย่างให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ 
	 	 ด้วยการออกกำาลังกาย	 โดยปัจจุบัน	 มีสุขภาพ 
	 	 เอไอเอสทั้งหมด	10	จังหวัด	12	แห่ง
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2557หน่วย 2558 2559

การลงทุนเพื่อสนับสนุนชุมชมและสังคม

	 เงินบริจาคให้องค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิต่างๆ	 ล้านบาท	 45	 34	 29

	 เงินที่ใช้สำาหรับกิจกรรมหรือสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน	 ล้านบาท	 2	 19	 12

	 เงินท่ีใช้สำาหรับกิจกรรมทางการตลาด	การเป็นสปอนเซอร์	 ล้านบาท	 142	 91	 153
	 และการดำาเนินโครงการต่างๆเชิงการตลาด
	 เพื่อเป้าหมายทางสังคม

 	 รวม	 ล้านบาท	 189	 144	 194

การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม

	 ระดับความสัมพันธ์ของชุมชนที่มีต่อเอไอเอส1)	 %	 N/A	 98	 98.6

	 จำานวนกิจกรรมทั้งหมดภายใต้โครงการเอไอเอส	 โครงการ	 N/A	 39	 40
	 หัวใจอาสา	พัฒนาสังคมยั่งยืน2)

	 จำานวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอส	 ราย	 N/A	 634	 800
	 หัวใจอาสา	พัฒนาสังคมยั่งยืน2)

	 จำานวนชั่วโมงทำางานทั้งหมดที่ใช้ในการทำากิจกรรม	 ชั่วโมง	 N/A	 15,216	 19,200
	 ภายใต้โครงการเอไอเอส	หัวใจอาสา	พัฒนาสังคมยั่งยืน2)

การปฏิบัติตามกฎหมาย

	 จำานวนเงินชดเชยหรือถูกปรับจากการติดตั้งสถานีฐาน	 ล้านบาท	 0	 0	 0
	 ที่ผิดกฎหมาย

	 จำานวนข้อพิพาทเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 กรณี	 0	 0	 0
	 ของคนในชุมชน

ตารางแสดงผลการดำาเนินงานทางด้านสังคมและชุมชน

หมายเหตุ
1)	 ในปี	2558	มีการปรับวิธีการคำานวณระดับความสัมพันธ์ของชุมชนที่มีต่อเอไอเอสใหม่	ทำาให้ข้อมูลในปี	2557	จึงไม่สามารถนำามาเปรียบเทียบกันได้	(G4-22)

2)	 โครงการเอไอเอส	หัวใจอาสา	พัฒนาสังคมยั่งยืน	เริ่มดำาเนินการในปี	2558
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