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สิ่งแวดล้อมของเรา

ความท้าทายและโอกาส
 ขณะท่ีเอไอเอสต้องดำ�เนินก�รขย�ยโครงข่�ยให้
ม�กท่ีสุดเพ่ือรองรับก�รใช้ง�นท่ีเพิ่มข้ึนอย่�งต่อเนื่อง
ของลูกค้�ทำ�ให้ก�รใช้พลังง�นมีปริม�ณท่ีเพิ่มข้ึน  
คว�มท้�ท�ยของก�รสร้�งคว�มสมดุลระหว่�งคว�ม
ครอบคลุมของโครงข่�ยกับปริม�ณก�รใช้พลังง�นจึง
เป็นสิ่งท่ีสำ�คัญสำ�หรับเอไอเอสอย่�งย่ิง โดยเฉพ�ะ
เม่ือเอไอเอสได้ประก�ศคำ�ม่ันสัญญ�ว่�เอไอเอสจะ 
“สร้�งสรรค์นวัตกรรมสินค้�และบริก�รท่ีใช้สะดวกและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะสร้�งพลังให้ผู้คนและ
ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของคนในอน�คต” และกำ�หนด
เป้�หม�ยในก�รลดค�่คว�มเข้มข้นของค�รบ์อนท่ีปลด
ปล่อยออกม�เมื่อเทียบกับปริม�ณด�ต้� แทรฟฟิค 
(Carbon intensity) ให้ได้ร้อยละ 4 ต่อปี เพื่อสอด
รับกับแผนแม่บทของประเทศไทยท่ีพัฒน�ม�จ�กก�ร
ประชุมรฐัภ�คกีรอบอนสุญัญ�สหประช�ช�ตว่ิ�ดว้ยก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ สมัยที่ 21(COP21)

รับรองมาตรฐาน
อาคารสีเขียวระดับ
“แพลตตินั่ม”

185
ล้านบาท

100%
สถานีฐานสีเขียว
ด้วยพัดลมคุณภาพสูง
แทนเครื่องปรับอากาศ

แนวทางการบริหารจัดการ
• เติบโตอย่�งยั่งยืนด้วยก�รเป็นเครือข่�ยสีเขียว
• ผส�นนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับก�ร 
 ให้บริก�รในชีวิตยุคดิจิทัล
• สนับสนุนให้พนักง�นใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
 สูงสุด
• ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยท�งด้�นสิ่งแวดล้อมของ 
 ประเทศ และกำ�หนดให้เรื่องคว�มรับผิดชอบต่อ 
 สิ่งแวดล้อมเป็นข้อพึงปฏิบัติในนโยบ�ยต่�งๆ

ตัวช้ีวัด
• ค่�คว�มเข้มข้นของค�ร์บอนท่ีปลดปล่อยออกม� 
 ท้ังท�งตรงและท�งอ้อมเมื่อเทียบกับปริม�ณด�ต้� 
 แทรฟฟิค
• ต้นทุนก�รดำ�เนินง�นท่ีส�ม�รถประหยัดได้จ�กก�ร 
 พัฒน�เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังง�น
• จำ�นวนลูกค้�ที่รับใบแจ้งค่�บริก�รอิเล็กทรอนิกส์
• ปรมิ�ณก�รบรโิภคพลงัง�นท่ีส�ม�รถประหยัดไดจ้�ก 
 ก�รทำ�กิจกรรมร่วมกับพนักง�น
• ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยท�งด้�นสิ่งแวดล้อมของ 
 ประเทศ

เป้าหมายความสำาเร็จในระยะยาว

ผู้นำาในการสรรสร้างนวัตกรรม

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

28%
สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
4% ต่อปี

ค่าความเข้มข้นของคาร์บอนที่ลดได้
เมื่อเทียบกับปริมาณดาต้าแทรฟฟิค

ศูนย์ปฏิบัติการคอลเซ็นเตอร์
จังหวัดโคราช

ต้นทุนการใช้ไฟฟ้าสถานีฐานที่
สามารถประหยัดได้ต่อปี
จากการเป็นสถานีฐานสีเขียว
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เติบโตอย่างย่ังยืนด้วยการเป็นเครือข่ายสีเขียว

ผสมผสานเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ 
ในการทำางานด้านเครือข่าย
 ตั้งแต่ปี 2551 เอไอเอสได้ศึกษ�ถึงคว�มเป็นไปได้ 
และก�รนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ม�ใช้ในก�รดำ�เนินกิจก�ร โดยเกิดจ�กแนวคิดท่ีจะนำ� 
พลังง�นทดแทนเข้�ม�ใช้ผลิตไฟฟ้�ให้กับสถ�นฐี�นและ
ชุมส�ยในพื้นท่ีห่�งไกล เพื่อให้คนไทยส�ม�รถเข้�ถึง 
ก�รติดต่อสื่อส�รกันได้อย่�งทั่วถึง ลดคว�มเหลื่อมล้ำ� 
ท�งสังคม และก่อให้เกิดก�รกระจ�ยร�ยได้ไปยังพื้นที่ 
ห่�งไกล แนวคิด “ก�รเป็นเครือข่�ยสีเขียว” หรือ 
Green network จึงไม่ได้พึ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ววันนี้แต่ได้มี 
ก�รประก�ศตัวไปตั้งแต่ปี 2551 ว่� “เอไอเอสจะเป็น 
ผู้ให้บริก�รสื่อส�รโทรคมน�คมในประเทศไทยท่ีมุ่งสู่ 
ก�รสร้�งเครือข่�ยสีเขียวท่ีใช้พลังง�นอย่�งรู้คุณค่�และ 
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม” โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ 
พลงัง�นท�งเลอืกเข�้ม�ใช้ในก�รทำ�ง�นด�้นเครอืข่�ย 
ซ่ึงช่วยให้มีก�รลดก�รใช้พลังง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
และลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจ�กก�รใช้เครื่อง 
ปรับอ�ก�ศโดยมีก�รดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้
	 •	 การสร้างสถานีฐานโดยเปลี่ยนมาใช้พัดลม 
ระบายอากาศคุณภาพสูง ต�มม�ตรฐ�นก�รก่อสร้�ง 
ตู้ เก็บอุปกรณ์สถ�นีฐ�นซ่ึงกำ�หนดค่�ม�จ�กก�ร 
วัดอุณภูมิโดยเฉลี่ยของประเทศไทย ค่�อุณภูมิภ�ยใน
อ�ค�รจะต้องสูงกว่�อุณภูมิภ�ยนอกอ�ค�รไม่เกิน 
5 องศ� เพื่อรักษ�ก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์ต่�งๆทำ�ให้ 

เครือข่ายสีเขียว
เครือข่�ยที่ใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกควบคู่กับบริห�รต้นทุน โดยเปลี่ยน
ก�รใช้เครื่องปรับอ�ก�ศม�เป็นพัดลมระบ�ยอ�ก�ศ

ภาคเหนือ
92%

ภาคตะวันออก
เฉียงหนือ

75%

ภาคตะวันออก
59%

กรุงเทพฯ
4%

ภาคใต้
30%

ภาคตะวันตก
95%
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ต้นทุนโครงข่ายลดลง 30%
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งบลงทุนลดลง 10% - 20%

สัดส่วนการใช้เคร่ืองปรับอากาศ

ในชุมสายเเละตู้เก็บอุปกรณ์

การใช้เคร่ืองปรับอากาศ

ชุมสาย ตู้เก็บอุปกรณ์

	 •	 การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์	 ในสถานีฐานกว่า 
30	แห่ง เพื่อผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ม�ใช้ 
ในสถ�นฐี�น โดยเนน้ใช้กบัสถ�นฐี�นท่ีอยูพ่ืน้ท่ีห่�งไกล 
ซ่ึงไม่มีระบบไฟฟ้�และส�ธ�รณูปโภคเข้�ถึง ทำ�ให้ 
คนไทยในพ้ืนท่ีดังกล่�ว ส�ม�รถเข้�ถึงเทคโนโลยี
สือ่ส�รโทรคมน�คมได ้ขณะเดยีวกนักไ็มเ่ป็นก�รทำ�ล�ย 
สิ่งแวดล้อมของชุมชน เนื่องจ�กแสงอ�ทิตย์ถือว่�เป็น
พลังง�นสะอ�ด

ในอดตีท่ีผ�่นม� ตูอุ้ปกรณ ์1 ตู ้จะตอ้งมีก�รใช้เครือ่งปรบั
อ�ก�ศขน�ดใหญ ่1-2 เครือ่ง ทำ�ให้มกี�รบรโิภคพลงัง�น
ในปริม�ณที่ค่อนข้�งสูง ดังนั้น เมื่อปี 2551 เอไอเอส 
จึงได้เริ่มนำ�พัดลมระบ�ยอ�ก�ศเข้�ม�ทดลองใช้กับ
สถ�นีฐ�นท่ีจังวัดหนองค�ยเพ่ือทดสอบประสิทธิภ�พ
ของก�รรักษ�อุณภูมิภ�ยในให้อุปกรณ์ต่�งๆ ส�ม�รถ 
ทำ�ง�นได้ปกติ โดยพบว่�พัดลมระบ�ยอ�ก�ศท่ีมี
คุณภ�พสูงส�ม�รถระบ�ยคว�มร้อนและรักษ�ก�ร
ทำ�ง�นของอุปกรณ์เครือข่�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
เท่�เทียมกับก�รใช้เครื่องปรับอ�ก�ศ เอไอเอสจึงได้ 
ทยอยดำ�เนินก�รเปล่ียนเคร่ืองปรับอ�ก�ศในทุกสถ�นีฐ�น 
ม�เป็นพัดลมระบ�ยอ�ก�ศคุณภ�พสูงจนครบท้ังหมด 
ซ่ึงจ�กก�รนำ�เปลี่ยนเครื่องปรับอ�ก�ศม�เป็นพัดลม
ระบ�ยอ�ก�ศคณุภ�พสงู พบว�่มกี�รใช้งบลงทุนลดลง
ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 ต่อปี และมีก�รใช้ต้นทุนโครง
ข่�ยลดลงประม�ณร้อยละ 30 ต่อเดือน ขณะเดียวกัน 
ก็ไม่เป็นก�รทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อมของชุมชน

	 •	 การใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเป็นเช้ือเพลิง
สำาหรบัเครือ่งกำาเนดิไฟฟ้า (Generator)ในบรเิวณพ้ืนท่ี
ท่ีไม่อนุญ�ตให้กระทำ�ก�รใดๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดมลพิษ 
ท�งเสียงและส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น 
ก�รเปิดให้บริก�ร เครือข่�ยเอไอเอสบนเก�ะพย�ม 
จังหวัดระนอง ซ่ึงเอไอเอสได้นำ�พลังง�นสะอ�ดจ�ก 
ไบโอดีเซลม�ใช้ผลิตไฟฟ้�ให้แก่สถ�นีฐ�นทำ�ให้ 
เอไอเอสถือเป็นผู้ให้บริก�รโทรคมน�คมร�ยแรก 
ในประเทศไทยท่ีส�ม�รถเปิดให้บริก�รเครือข่�ย 
บนเก�ะพย�มได้



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)92

	 •	 การสร้างชุมสายและดาต้า	 เซ็นเตอร์	 ท่ีใช้
พลังงานไฟฟ้าต่ำา โดยติดตั้งผนังประหยัดพลังง�น 
(Insulated wall) เพือ่ให้ส�ม�รถรักษ�อุณภมิูในชุมส�ย
และด�ต้� เซ็นเตอร์ ได้น�นขึ้น โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้
เครื่องปรับอ�ก�ศขน�ดใหญ่ ซ่ึงปัจจุบันได้เริ่มดำ�เนิน
ก�รในชุมส�ยจำ�นวน 1 แห่ง และด�ต้� เซ็นเตอร์อีก
จำ�นวน 2 แห่ง

เปลี่ยนการใช้ตู้คอนเทนเนอร์และตู้	Enclosure	สำาหรับ
ติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐานที่อยู่ภายนอกอาคาร
 โดยก�รลดขน�ดของตู้เก็บอุปกรณ์สถ�นีฐ�น
จ�กตู้คอนเทนเนอร์ม�เป็นตู้ Enclosure ขน�ดเล็ก 
ที่ใช้เพียงพัดลมในก�รระบ�ยคว�มร้อน (Fan-cooled)  
โดยดำ�เนินก�รไปแล้วกว่� 80% ของสถ�นีฐ�นทัง้หมด
ท่ีเป็นชนิดตู้คอนเทนเนอร์ ทำ�ให้ส�ม�รถลดก�ร
ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกและประหยัดท้ังเงินลงทุนและ
ค่�พลังง�นไฟฟ้� โดยพบว่�ตลอดโครงก�รท่ีผ่�นม�
เร�ได้เปลี่ยนตู้แบบเดิมท่ีใช้เครื่องปรับอ�ก�ศม�เป็น 
ตูเ้ลก็แบบใช้พัดลมเป็นจำ�นวน 4,590 สถ�นฐี�น คดิเป็น 
ค่�ไฟที่ประหยัดได้ประม�ณ 165 ล้�นบ�ทต่อปี โดย
ใช้เวล�คืนทุนเฉลี่ยเพียงแค่ 1.3 ปี และยังทำ�ให้
ลดก�รปลดปล่อยค�ร์บอนไปได้ถึง 24,890 tCO2  
ต่อปี สำ�หรับสถ�นีฐ�นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกออกแบบ
ให้เป็นตู้ที่ใช้พัดลมระบ�ยคว�มร้อนทั้งหมด

การออกข้อกำาหนดการใช้อุปกรณ์เครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
แต่มีอัตราการบริโภคพลังงานต่ำา
 ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดก�รใช้อุปกรณ์ เอไอเอสได้เพิ่ม
ตวัเลขเปอรเ์ซน็ตข์องค�่ประสทิธภิ�พของอุปกรณเ์พือ่
ให้อัตร�คว�มสญูเสยีท�งไฟฟ�้ลดลง เช่น อปุกรณจ์�่ย 
กระแสไฟฟ้�ให้แก่สถ�นีฐ�น (Rectifier) จะต้องมี 
ค�่ประสทิธภิ�พเพิม่จ�ก 92.5% ในปี 2558 เป็น 95.5% 
ในปี 2559 ก�รตดิตัง้อปุกรณจ์�่ยกระแสไฟฟ�้ (Rectifier) 
ท่ีมีค�่ประสทิธภิ�พสงูถงึ 95.5%  ส�ม�รถช่วยให้เอไอเอส 
ประหยัดตน้ทุนค�่ไฟไดท้ั้งหมดถงึประม�ณ 20 ล�้นบ�ท 
ต่อปี ลดก�รปล่อยค�ร์บอนลงได้ 3,017 tCO2 ต่อปี 

ค่าประสิทธิภาพ หมายถงึ ค่าท่ีบ่งบอกวา่อปุกรณ ์

ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์น้ัน มีประสิทธิภาพในการ

ลดการสูญเสียไฟฟ้าเท่าใด ย่ิงค่าประสิทธิภาพสูง 

อัตราการสูญเสียไฟฟ้าจะยิ่งน้อย 

เอไอเอส ดาต้า เซ็นเตอร์
ถูกออกแบบด้วยมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 3,750,000

กิโลวัตต์-ชั่วโมง  ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ได้ถึง 2,103.75 ton CO2e   และลดต้นทุนพลังงาน

ได้ถึง 12.75 ล้านบาทต่อปี

สรา้งมาตรฐานดาตา้	เซ็นเตอร	์ท่ีเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
 เอไอเอส ด�ต้� เซ็นเตอร์ ถูกออกแบบให้มีก�รใช้ 
พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยก�รใช้ระบบน้ำ�เย็น 
เพื่อระบ�ยคว�มร้อน (Water chiller) ให้กับอุปกรณ์
และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ในด�ต้� เซ็นเตอร์ ซ่ึงให้ 
ค่�ประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น (Power Usage 
Effectiveness: PUE) อยูท่ี่เพยีง 1.8 นัน่หม�ยคว�มว�่ 
ทุกหนึ่งหน่วยของก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�ท่ีป้อนให้
อุปกรณ์และเครื่องเซิฟเวอร์ เอไอเอสใช้พลังง�นไฟฟ้�
ในก�รทำ�คว�มเยน็ให้กบัอปุกรณเ์พยีง 0.8 หนว่ยเท่�นัน้ 
โดยค�่ PUE ท่ี 1.8 นี ้เป็นเครือ่งสะท้อนถงึก�รออกแบบ
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มาตรฐานอาคารเขียว หมายถึง อาคารที่มี 

ความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้

ทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุ

ของอาคาร ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง 

การใช้งาน การบำารุงรักษา และการทำาลายเมื่อเลิก

ใช้งาน

ระบบก�รใช้พลังง�นในด�ต้� เซ็นเตอร์ ได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พเม่ือพิจ�รณ�ถึงลักษณะท�งภูมิศ�สตร์
ของประเทศไทยท่ีเป็นเขตร้อน ซ่ึงปกติ ค่� PUE 
โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2.0
 นอกจ�กนี้ เอไอเอสได้เริ่มดำ�เนินก�รติดตั้ง
แผงโซล่�ร์เซลล์ขน�ด 160 kWp ไว้บนหลังค�ของ 
ด�ต�้ เซ็นเตอร ์1 แห่ง เพือ่ใช้ในก�รผลติ พลงัง�นไฟฟ�้
และจ่�ยให้แก่ด�ต้� เซ็นเตอร์ โดยจ�กประม�ณก�ร 
ค�ดว�่ห�กดำ�เนนิก�รแลว้เสรจ็ จะส�ม�รถช่วยลดก�ร
ปล่อยค�ร์บอนลงได้ 146 tCO2 ต่อปี และลดต้นทุน 
ค่�ใช้ไฟฟ้�ต่อปีได้ถึง 1 ล้�นบ�ท โดยมีระยะเวล� 
ในก�รคืนทุนประม�ณ 10 ปี
 โดยปัจจบัุน นอกจ�กด�ต�้ เซ็นเตอร ์ไดถ้กูนำ�ม�ใช้ 
สำ�หรับรองรับก�รให้บริก�รธุรกิจสื่อส�รแล้ว จ�กก�ร
เปิดให้บริก�รคล�วด์เพื่อธุรกิจ (AIS Business Cloud) 
ในปี 2559 นอกจ�กจะทำ�ให้ผู้ใช้บริก�รซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นลูกค้�องค์กรไม่จำ�เป็นต้องสร้�งด�ต้� เซ็นเตอร์ 
ของตนเองใหม่ ซ่ึงตอ้งใช้งบประม�ณในก�รลงทุนท่ีสงู 
ส�ม�รถม�เช่�พื้นท่ีคล�วด์เพื่อเก็บอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ 
(Server) และหนว่ยเกบ็ข้อมูล (Storage) รวมถงึบริก�ร
อำ�นวยคว�มสะดวกต�่งๆ ได ้ยังถอืเป็นก�รช่วยลดก�ร
ใช้พลังง�นของประเทศท่ีต้องสูญเสียไปห�กต้องมีก�ร
สร้�งด�ต้� เซ็นเตอร์ ขึ้นใหม่ ด้วย

ศนูย์พฒันาทักษะคอลเซ็นเตอร	์มาตรฐาน	LEED	ระดบั 
แพลตตินั่ม
 ก�รก่อสร้�งศูนย์พัฒน�ทักษะคอลเซ็นเตอร์  
ท่ีจงัหวดัโคร�ช เพือ่รองรบัก�รขย�ยตวัง�นด�้นบรกิ�ร
ลูกค้�ไปยังท้องถิ่น โดยค�ดว่�จะมีก�รจ้�งง�นเพิ่มขึ้น
ม�กกว่� 1,000 อัตร� และเพื่อรองรับก�รปรับเปลี่ยน 
สถ�นท่ีทำ�ง�นในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน โดยตั้งเป้� 
ก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จภ�ยในกล�งปี 2560 ศูนย์พัฒน�
ทักษะคอลเซ็นเตอร์แห่งนี้ถูกออกแบบก�รก่อสร้�ง 
ต�มม�ตรฐ�นอ�ค�รสเีขียว ของประเทศสหรัฐอเมรกิ� 
(Leadership in Energy and Environmental Design 

หรือ LEED) ซ่ึงมีหลักก�รประเมินท่ีชัดเจนและเป็น 
ท่ียอมรับ ท้ังนี้ศูนย์พัฒน�ทักษะคอลเซ็นเตอร์ต�ม
ม�ตรฐ�น LEED ส�ม�รถช่วยประหยัดก�รบริโภค
พลงัง�นไดถ้งึรอ้ยละ 60 โดยหลกัก�รของก�รออกแบบ
ที่ทำ�ให้เร�บรรลุม�ตรฐ�นดังกล่�วคือ ก�รจัดก�รให้มี 
พื้นท่ีสีเขียวในโครงก�รร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
มีก�รบริห�รจัดก�รก�รใช้ทรัพย�กรน้ำ�โดยก�รนำ�น้ำ�ฝน 
ม�ใชใ้นโครงก�ร ก�รนำ�น้ำ�ใชแ้ลว้ไปบำ�บัดเพือ่นำ�ม�ใช ้
ในห้องน้ำ�หรือเพื่อรดน้ำ�ต้นไม้เป็นต้น ก�รออกแบบ
อ�ค�รให้มีก�รใช้แสงสว่�งจ�กภ�ยนอกให้ม�กท่ีสุด 
ในขณะเดียวกันก็ลดคว�มร้อนจ�กแสงอ�ทิตย์ให้ม�กท่ีสุด 
มีก�รใช้หลอดแอลอีดี สำ�หรับแสงสว่�งภ�ยใน และใช้
เทคนิคก�รทำ�คว�มเย็นภ�ยในอ�ค�รที่มีประสิทธิภ�พ 
ลดก�รใชพ้ลงัง�นไฟฟ�้ รวมถงึก�รตดิตัง้ โซล�่รเ์ซลล์
บนหลังค�เพื่อช่วยในก�รผลิตไฟฟ้�ใช้ภ�ยในอ�ค�ร

จัดใหม้ีการเก็บ	วิเคราะห	์และประเมนิขอ้มลูการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการดำาเนินงาน
 เอไอเอสมีก�รว่�จ้�งท่ีปรึกษ�อิสระภ�ยนอกเพื่อ 
จดัเกบ็ขอ้มลูก�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจกและจดัทำ�บัญชี
ก�๊ซเรอืนกระจกแนวท�งของWorld Resource Institute
(WRI)และก�รคำ�นวณค่�ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
ต�มม�ตรฐ�น ISO-14064 ตลอดทุกกระบวนก�ร
ดำ�เนินธุรกิจม�ตั้งแต่ปี 2555 และเร่ิมดำ�เนินก�รเอง 
ในปี 2559 นี ้เป็นปีแรก โดยขอ้มูลท่ีถกูจดัเกบ็ม�ตลอด 
3 ปี จะใช้เป็นฐ�นในก�รประเมินคว�มเสี่ยงและโอก�ส
ท่ีจะเกิดผลกระทบจ�กก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจ�ก
ดำ�เนนิง�นตอ่ก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ รวมท้ัง 
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คว�มเสี่ยงและโอก�สท่ีจะเกิดข้ึนต่อก�รหยุดชะงัก 
ท�งธุรกิจจ�กก�รสภ�วะโลกร้อน และจ�กข้อมูล 
ดังกล่�ว เอไอเอสได้ตั้งเป้�หม�ยลดคว�มเข้มข้นของ
ค�รบ์อนท่ีปลดปลอ่ยออกม�เมือ่เทียบกบัปรมิ�ณด�ต�้ 
แทรฟฟิค ให้ได้ร้อยละ 4 ต่อปี โดยมีก�รดำ�เนินตั้งแต่
ระดับนโยบ�ยไปจนถึงกิจกรรม ท้ังก�รกำ�หนดเร่ือง
คว�มรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มเป็นหนึง่ในนโยบ�ยก�ร
กำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีดแีละนโยบ�ยและระเบียบปฏบัิตกิ�ร
จดัซ้ือ ก�รสนบัสนนุให้พนกัง�นใช้ไฟฟ้�อย�่งประหยดั 
และปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจ�กห้องทำ�ง�น ก�รกำ�หนด 
ให้มีก�รแข่งขันประหยัดพลังง�น ก�รส่งเสริมให้ 
จัดประชุมท�งไกลผ่�นวิดีโอและโทรศัพท์แทนก�รเดินท�ง 
ก�รสร้�งนวัตกรรมท�งเทคโนโลยีสำ�หรับตรวจสอบ
แบตเตอรี่และก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์สถ�นีฐ�นจ�ก
สำ�นักง�นใหญ่โดยไม่จำ�เป็นต้องเดินท�งลงพ้ืนท่ี 
ไปตรวจสอบ เป็นต้น
 โดยผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2559 พบว่�เร�
ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รลดคว�มเข้มข้นของค�ร์บอน 
ท่ีปลดปล่อยออกม�เม่ือเทียบกับปริม�ณด�ต้�แทรฟฟิค 
ได้ถึงร้อยละ 28 ซึ่งสูงกว่�เป้�หม�ยที่ว�งไว้

การรีไซเคิลอุปกรณ์เครือข่ายและกำาจัดของเสีย 
อย่างถูกวิธี	(G4-EN3)

 1. ขยะอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับก�รให้บริก�รสื่อส�ร
โทรคมน�คมโดยปกตจิะส�ม�รถนำ�ไปจำ�หน�่ย รีไซเคลิ 
และกลับม�ใช้ง�นใหม่ได้ ไม่ว่�จะเป็น แบตเตอรี่ที่ใช้
เป็นท่ีเก็บพลังง�นไฟฟ้�สำ�รองให้กับท้ังสถ�นีฐ�นและ
ชุมส�ย อุปกรณ์ชุมส�ย เครื่องโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่� 
ส�ยไฟเบอร์ ออฟติก และจ�กก�รที่เอไอเอสต้องก�ร 
จะเป็นผู้นำ�ในก�รสรรสร้�งนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม ทำ�ให้ในปี 2559 เอไอเอสได้มีกระบวนก�ร
กำ�จัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ 

 • แบตเตอรี่ท่ีใช้เป็นท่ีเก็บพลังง�นไฟฟ้�สำ�รอง 
  ให้กับท้ังสถ�นีฐ�นและชุมส�ย ซ่ึงเมื่อหมด 
  อ�ยุก�รใช้ง�นแล้วจะถูกนำ�ม�จำ�หน่�ยให้แก่ 
  บริษัทผู้เช่ียวช�ญและมีใบอนุญ�ตจ�กหน่วยง�นรัฐ 
  เพื่อนำ�ไปดำ�เนินก�รรีไซเคิล แยกส่วนประกอบ 
  ท่ีมีประโยชน์ต่�งๆ และนำ�กลับม�ใช้ใหม่อย่�ง 
  ถูกวิธี โดยไม่ก่อให้เกิดมลภ�วะต่อสิ่งแวดล้อม

 • ส�ยเคเบ้ิล เมื่อหมดอ�ยุก�รใช้ง�น จะถูกนำ� 
  ไปรีไซเคิลโดยบริษัทท่ีมีใบอนุญ�ตจ�กหน่วยง�นรัฐ 
  เช่นกัน โดยกระบวนก�รรีไซเคิลจะมีก�ร 
  แยกองค์ประกอบสำ�คัญคือทองแดงและโลหะ 
  ต่�งๆ ออกม� และนำ�ส่วนท่ีเป็นทองแดงนี้ 
  กลับม�ใช้ใหม่เป็นส่วนประกอบสำ�หรับอุปกรณ์ 
  อิเล็กทรอนิกส์ในอุตส�หกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 

 • สำ�หรับโทรศัพท์มือถือในระบบ 2G และ 3G 
  รุ่นเก่� ที่ลูกค้�นำ�ม�เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์มือถือ 
  สม�ร์ทโฟน ภ�ยใต้โครงก�ร “เอไอเอสจัดให้” 
  และเครื่องโทรศัพท์มือถือท่ีลูกค้�นำ�ม�หย่อน 
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  ใส่กล่องรับอุปกรณ์ท่ีหมดอ�ยุก�รใช้ง�นซ่ึงไว้ท่ี 
  เอไอเอส ช็อป ทั่วประเทศ จะถูกส่งไปจัดก�รที่ 
  บริษัท ระยองม�บย�งพรกรุ๊ป ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี 
  ประมูลรับซ้ือซ�กโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่  
  เพ่ือนำ�ไปรีไซเคิล และส่งออกไปกำ�จัดท่ีต่�งประเทศ 
  ท่ีได้รับก�รรับรองจ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรม 
  ให้เป็นผู้กำ�จัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว 
  ได้ประกอบกิจก�ร ขนส่ง  จัดเก็บ คัดแยก วัสดุ 
  ไม่ใช้แล้วเพื่อนำ�กลับม�ใช้ใหม่หรือกำ�จัด ทำ�ให้ 
  ก�รใช้ทรัพย�กรท่ีมีอยู่อย่�งจำ�กัด เป็นไป 
  อย่�งคุ้มค่�และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำ�นึง 
  ถึงคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 2. ก�รนำ� IPTN router กลับม�ใช้ใหม่สำ�หรับ EDS 
business จ�กก�รอัพเกรดเครือข่�ยในปีท่ีผ่�นม� 
จ�ก 10G เป็น 100G ทำ�ให้อุปกรณ์ IPTN router  
รุ่น MX960 ท่ีใช้ในปัจจุบันไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้ 
เนื่องจ�กเทคโนโลยีของอุปกรณ์ไม่เหม�ะสมกับก�ร
ใช้ง�นเครือข่�ยท่ีถูกอัพเกรดใหม่ ในท�งตรงกันข้�ม 
EDS network ที่ใช้ IPN router รุ่น MX80 ในปัจจุบัน
มีขน�ดเล็กทำ�ให้ไม่ส�ม�รถรองรับปริม�ณก�รใช้ง�น
ที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งห�กมีก�รเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่จะต้องใช้ 
งบประม�ณเป็นมูลค่� 21 ล้�นบ�ท ทำ�ให้เอไอเอส 
มีก�รพิจ�รณ�ถึงก�รนำ�อุปกรณ์ IPTN router รุ่น 
MX960 ที่ไม่ได้มีก�รใช้ง�นนั้น ม�ใช้แทน IPN router 
รุ่น MX80 เนื่องจ�กคุณสมบัติของIPTN router รุ่น 
MX960 ส�ม�รถรองรับปริม�ณก�รใช้ง�นที่เพิ่มขึ้นได้ 
ดังนั้นก�รดำ�เนินก�รในลักษณะนี้ นอกจ�กจะเป็นก�ร
ช่วยลดปริม�ณขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังช่วยให้ 
เอไอเอสส�ม�รถลดต้นทุนก�รดำ�เนินง�นได้ถึง 

บริการทำาธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชัน	mPAY
 แอปพลิเคชัน mPAY เป็นบริก�รธุรกรรมท�งด้�น
ก�รเงินผ่�นมือถือ ทั้งรับชำ�ระค่�บริก�รส�ธ�รณูปโภค 
เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ชำ�ระค่�สินค้�และบริก�รกับ
ร้�นค้�ในกลุ่มพันธมิตรท�งธุรกิจของเอไอเอสได้ ฯลฯ 
ซ่ึงลูกค้�ส�ม�รถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เป็น
แอปพลิเคชันมีคว�มปลอดภัยสูงต�มม�ตรฐ�นคว�ม
ปลอดภัยท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศของธน�ค�ร 
แห่งประเทศไทย รวมถึงม�ตรฐ�นระดับส�กล เช่น 
PCI-DSS (Payment Card Industry-Data Security 
Standard) และส�ม�รถช่วยลดตน้ทุนก�รเดนิท�งของ 
ลกูค�้ท่ีตอ้งม�ตดิตอ่ศนูย์บรกิ�รหนว่ยง�นภ�ครฐั และ
ธน�ค�รไดล้ดข้อจำ�กดัในก�รเข้�ถงึธรุกรรมท�งก�รเงนิ 
เน่ืองจ�กลูกค้�ส�ม�รถใช้บริก�รดิจิทัลแบงก์ก้ิงรูปแบบใหม่ 
ดว้ยคว�มรว่มมือกบัธน�ค�รชัน้นำ�ในประเทศ ท้ังบรกิ�ร 
ฝ�กเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ได้ทุกท่ีทุกเวล� ตลอด 
24 ชั่วโมง
 ก�รทำ�ธุรกรรมผ่�นช่องท�งออนไลน์ดังกล่�ว 
ยังส�ม�รถช่วยลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจ�กก�ร 
เดินท�งและลดก�รใช้กระด�ษตลอดวงจรก�รดำ�เนินง�น 
ได้ด้วย

ผสานนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
กับการให้บริการในชีวิตยุคดิจิทัล 

หมายเหตุ:
ในปี 2559 ปรับนิย�มผู้ใช้ง�นใหม่เป็นผู้ที่ติดตั้งและใช้ง�น mPAY จริง รวมกับ
จำ�นวนผู้ที่ม�ติดต่อใช้ง�นผ่�นตัวแทน mPAY ของเอไอเอส

7 ล้านราย

จำานวนผู้ใช้งาน mPAY ในปี 2559

จำานวนผู้ใช้งาน mPAY ในปี 2559

10 ล้านราย
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เพิม่ทางเลอืกท่ีหลากหลายให้กบัลกูคา้ในการรับใบแจง้
ค่าใช้บริการ
 เอไอเอสได้มีก�รพัฒน�รูปแบบก�รรับใบแจ้ง 
ค�่ใช้บรกิ�รท่ีมคีว�มหล�กหล�ยเพือ่ให้ตอบโจทย์ไลฟ์
สไตลก์�รใช้ชีวิตของคนในบุคปัจจบัน เช่น บรกิ�รใบแจง้ 
ค่�ใช้บริก�รผ่�นช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ของเอไอเอส 
ซ่ึงประกอบด้วยก�รแจ้งยอดค่�ใช้บริก�รผ่�นอีเมล 
SMS แอปพลิเคชัน AIS App และช่องท�ง eService 
เป็นบริก�รท่ีเพิ่มคว�มสะดวก ปลอดภัย และรักษ�
คว�มเป็นสว่นตวัของลกูค�้ หรือก�รรบัใบแจง้ค�่บรกิ�ร
ในรูปแบบซีดีรอมสำ�หรับลูกค้�องค์กร ซ่ึงจะรวบรวม 
ค่�ใช้บริก�รเป็น PDF Statements โดยก�รดำ�เนินก�ร 
ดังกล่�ว นอกจ�กจะช่วยลดปริม�ณก�รใช้กระด�ษ 
ในก�รออกใบแจ้งค่�ใช้บริก�รแล้ว ยังช่วยประหยัดต้นทุน 
ก�รดำ�เนินก�รของเอไอเอสและช่วยให้ลูกค้�ส�ม�รถ
เข้�ถึงข้อมูลและตรวจสอบร�ยละเอียดได้ตลอด 
24 ชั่วโมง

ผลการดำาเนินงาน

AIS	sealed	statement	จำ�นวนผู้ใช้บริก�ร (ร�ย)

AIS	PDF	statement	จำ�นวนผู้ใช้บริก�ร (ร�ย)

AIS	eService	จำ�นวนผู้ใช้บริก�ร (ร�ย)

AIS	eStatement	จำ�นวนผู้ใช้บริก�ร (ร�ย)

ต้นทุนการดำาเนินงานที่สามารถประหยัดได้
จ�กช่องท�งดังกล่�วทั้งหมด (ล้�นบ�ท)

ปริมาณการใช้กระดาษที่ลดได้/คิดเป็นต้นไม้

4,169,246
2558

43,200
2558

1,390,079
2558

37,199,970
2558

4,161,487
2559

83,280
2559

1,392,283
2559

38,934,576
2559

2558 46,504,800.23

2558 316 ตัน/5,372 ต้น

2559 50,522,981.74

2559 316 ตัน/5,372 ต้น
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ตู้ชำาระเงินอัจฉริยะ
 เป็นช่องท�งก�รรับชำ�ระค่�บริก�รเอไอเอส 
ค่�ส�ธ�รณูปโภค และค่�ใช้จ่�ยบัตรเครดิตต่�งๆ และ 
ช่องท�งก�รทำ�ธุรกรรมรูปแบบใหม่ ซึ่งช่วยลดปริม�ณ
ลูกค้�ที่ต้องไปติดต่อหน้�เค�น์เตอร์ ทำ�ให้เอไอเอสม�
รถโยกย�้ยพนกัง�นไปให้บรกิ�รในเรือ่งอ่ืนๆ ท่ีช่วยสร้�ง 
มูลค่�เพ่ิมและพัฒน�ทักษะของพนักง�นได้อย่�งมี
ประสทิธภิ�พม�กข้ึนในขณะท่ีลกูค�้ก็ไดร้บัคว�มสะดวก
รวดเร็วในก�รทำ�ธุรกรรม โดยก�รชำ�ระค่�บริก�รผ่�น
ตู้อัจฉริยะ เอไอเอสได้เพ่ิมเคร่ืองมือในก�รให้ลูกค้�
ส�ม�รถมีส่วนช่วยลดก�รตัดต้นไม้ได้ โดยก�รเลือก
รับใบเสร็จผ่�น SMS แทนก�รพิมพ์ออกม�ในรูปแบบ
กระด�ษ โดยในปี 2559 มีสัดส่วนลูกค้�ท่ีใช้บริก�ร
ผ่�นตู้อัจฉริยะ เทียบกับก�รรับบริก�รหน้�เค�น์เตอร์
อยู่ที่ร้อยละ 49

สนับสนุนให้พนักงานใช้พลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด
ขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านพนักงานตัวอย่างเพ่ือสร้าง
จิตสำานึกให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
 จ�กก�รท่ีเอไอเอสมีโครงก�รคัดเลือกตัวแทนของ
แตล่ะหนว่ยง�น หรอื People champion เพือ่ม�ช่วยกนั 
ขับเคลื่อนองค์กรและสื่อส�รทิศท�งก�รดำ�เนินง�น 
ไปยงัส�ยง�นของตนนัน้ เอไอเอสไดมี้ก�รเชิญตวัแทน
ของแต่ละหน่วยง�นม�ร่วมกันคิดกิจกรรมต่�งๆ 
เพื่อรณรงค์ ให้พนักง�นใช้ทรัพย�กรอย่�งรู้คุณค่�  
โดยตัวอย่�งในปีท่ีผ่�นม� เช่น กิจกรรมแข่งขัน 
ก�รประหยัดไฟแต่ละชั้น กิจกรรมแข่งขันก�รประหยัด
กระด�ษ ก�รรณรงค์และให้คว�มรู้เรื่องก�รใช้น้ำ�อย่�ง
ประหยัดในองค์กร
 นอกจ�กก�รสนับสนุนให้พนักง�นใช้พลังง�นอย่�งรู้ 
คุณค่� ในปีท่ีผ่�น เอไอเอสได้จัดกิจกรรม “รวมพลัง 
ทำ�คว�มดี ปลูกป่� 9 แห่งท่ัวประเทศ” เพื่อถว�ย
เป็นพระร�ชกุศลแด่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร 
มห�ภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพนักง�นจิตอ�ส�ให้ก�ร
ตอบรบัเข้�รว่มกจิกรรมกนัเป็นจำ�นวนม�กและมจีำ�นวน
ต้นกล้�ที่ถูกปลูกไปทั้งหมดจำ�นวน 12,828 ต้น

ลูกค้�ที่ทำ�ธุรกรรมผ่�นตู้ชำ�ระเงินอัจฉริยะ
ลูกค้�ที่เลือกรับใบเสร็จผ่�น SMS แทนก�รพิมพ์ออกม�
ในรูปเเบบกระด�ษ

2557 2558 2559
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รณรงค์ให้ใช้กระดาษและอุปกรณ์สำานักงานอย่าง
ประหยัด
 เอไอเอสได้มีก�รดำ�เนินโครงก�รรณรงค์ให้พนักง�น 
ใช้กระด�ษอย่�งประหยัด เพื่อลดก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่� 
โดยเน้นที่ก�รใช้ง�นกระด�ษทั้ง 2 หน้� ก�รนำ�เสนอ 
ข้อมูลสำ�หรบัก�รประชุมและก�รดำ�เนนิง�นต�่งๆ ผ�่น 
ช่องท�งอีเมล Social intranet หรือ board portal แทน
ก�รพิมพ์ออกม�เป็นรูปเล่มสำ�หรับอุปกรณ์สำ�นักง�น 
จะกำ�หนดแผนก�รบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์ ก�รหมุนเวียน
ก�รใช้ง�น และก�รสร้�งคว�มตระหนักให้มีก�รใช้
อุปกรณ์สำ�นักง�นอย่�งรู้คุณค่� เพื่อยืดอ�ยุก�รใช้ง�น
ของอุปกรณ์ให้ย�วน�นข้ึน ส่วนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
รุ่นเก่�ท่ีไม่เหม�ะสำ�หรับลักษณะก�รทำ�ง�นในองค์กร 
แล้ว ก็จะนำ�ไปบริจ�คให้แก่โรงเรียนหรือศูนย์ส่งเสริม
ก�รศึกษ�ต่�งๆ ในจังหวัดห่�งไกล

SAVE	Project
 ก�รจัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังง�นไฟฟ้� 
ภ�ยในอ�ค�รสำ�นักง�นใหญ่และสำ�นักง�นย่อยบริเวณ 
ถนนพหลโยธิน ภ�ยใต้ช่ือโครงก�ร “SAVE Project” 
เพื่อสร้�งจิตสำ�นึกและก�รตระหนักรู้ให้กับพนักง�นใน
ก�รใช้ไฟฟ�้ภ�ยในสำ�นกัง�นอย�่งประหยัด โดยไดเ้ริม่
ดำ�เนินก�รม�ตั้งแต่ต้นปี 2555
 ลักษณะก�รดำ�เนินก�รของโครงก�ร เริ่มต้นด้วย
ก�รมอบหม�ยแต่งตั้ง SAVE Agent เป็นตัวแทน
ประจำ�ช้ันในก�รรณรงค์และสื่อส�รคว�มเข้�ใจในก�ร
ประหยัดพลังง�นไฟฟ้�ในสำ�นักง�นประจำ�แต่ละช้ัน 
รวมท้ังได้มีก�รจัดทำ�ป้�ยโปสเตอร์เพื่อติดต�มบอร์ด
ประช�สัมพันธ์ของแต่ละอ�ค�รและสื่อดิจิตอลในรูป
แบบต่�งๆ เพื่อประช�สัมพันธ์โครงก�รและแนะนำ�วิธี
ก�รประหยัดไฟฟ�้ นอกจ�กนัน้ ยงัไดมี้ก�รจดักจิกรรม
ประกวดแข่งขันก�รประหยัดง�นไฟฟ้�ของแต่ละช้ัน
ภ�ยในอ�ค�รสำ�นกัง�นเดยีวกนั เพ่ือรณรงคแ์ละตอกย้ำ�
ให้พนักง�นรู้สึกมีส่วนร่วมในก�รประหยัดก�รใช้ไฟฟ้�
ของบริษัท และลดภ�วะโลกร้อน

 ผลจ�กก�รดำ�เนินก�รในระยะ 3 ปีแรก พบว่�  
ในขณะที่จำ�นวนพนักง�นเพิ่มขึ้น แต่เอไอเอสส�ม�รถ
ประหยัดก�รใชไ้ฟฟ�้ภ�ยในสำ�นกัง�นไดถ้งึปีละรอ้ยละ 
5.55 ต่อปี เมื่อคำ�นวณเทียบกับเดือนเดียวกันของ 
ปีก่อนหน้�ที่จะเริ่มโครงก�ร

การปฏิบัติตามกฎหมายทางด้านส่ิงแวดล้อม
ของประเทศ และกำาหนดให้เร่ืองความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดล้อมเป็นข้อพึงปฏิบัติในนโยบายต่างๆ
 จ�กก�รท่ีเอไอเอสเป็นบริษัทซ่ึงดำ�เนินธุรกิจใน
ประเทศไทย ทำ�ให้มหีน�้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏบัิตติ�มกฎหม�ย
เพ่ือแสดงถึงก�รเป็นพลเมืองดีและเพื่อป้องกันคว�ม
เสี่ยงจ�กก�รถูกปรับหรือฟ้องร้องจ�กหน่วยง�นและ
องค์กรต่�งๆ โดยตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� เอไอเอสมี
ก�รดำ�เนินนโยบ�ยและปฏิบัติต�มกฎหม�ยซ่ึงมีข้อ
กำ�หนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่�งครบถ้วนและม�เคย
ถูกลงโทษหรือฟ้องร้องในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับกฎหม�ย
ดังกล่�ว
 เอไอเอสยังได้ยกระดับแนวปฏิบัติเรื่องคว�ม 
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้บรรจุอยู่ในนโยบ�ยก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�ร ประมวลจริยธรรมธุรกิจและนโยบ�ย
และระเบียบปฏิบัติก�รจัดซ้ือ ซ่ึงใช้บังคับกับท้ังบริษัท 
กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นในกลุม่ เอไอเอส รวม
ถงึไดบ้รรจเุป็นแนวปฏบัิติในจรรย�บรรณคูธ่รุกจิ ซ่ึงใช้
บังคับกับพันธมิตรท�งธุรกิจทุกร�ย
 และในปีท่ีผ�่นม� เอไอเอสไดจ้ดัให้มกี�รให้คว�มรู้
พนกัง�นเกีย่วกบัก�รดำ�เนนิธรุกจิอย่�งย่ังยืน โดยผนวก
เร่ืองก�รคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคว�ม
เสี่ยงท่ีอ�จจะเกิดขึ้นต่อช่ือเสียงและฐ�นะก�รเงินของ
บรษัิทเข้�ไปดว้ย โดยไดเ้ริม่ดำ�เนนิก�รท่ีศนูย์ปฏบัิตกิ�ร
ภ�คเหนือเป็นแห่งแรก และได้ว�งแผนให้ครอบคลุม
สำ�นักง�นใหญ่และภ�คต่�งๆ ภ�ยในปี 2560
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ตารางแสดงผลการดำาเนินงานทางด้านส่ิงแวดล้อม

2557หน่วย 2558 2559

พลังงาน
 ปริม�ณก�รบริโภคพลังง�นทั้งหมด เทระจูล 2,156 2,364 2,903
 • ก�รบริโภคพลังง�นท�งตรง เทระจูล 99 100 143
  - ก�รบริโภคน้ำ�มันดีเซล ลิตร 1,872,603 1,765,601 2,824,990
  - ก�รบริโภคน้ำ�มันเบนซิน ลิตร 1,000,949 1,144,857 1,316,778
 • ก�รบริโภคพลังง�นท�งอ้อม เทระจูล 2,057 3,263 2,760
  - ก�รบริโภคพลังง�นไฟฟ้� กิโลวัตต์-ชั่วโมง 571,650,929 628,840,463 766,685,946

 ปริม�ณของเสียที่เกิดจ�ก�รปฏิบัติง�น
 • อัตร�ก�รกำ�จัดซ�กและรีไซเคิลแบตเตอรี่ หน่วย 5,043 5,307 3,555
  UPS ที่ใช้ในสถ�นีฐ�น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง
 • ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง ตัน CO2 เทียบเท่� 7,239.39 7,280.68 11,438.06
  (Scope 1)
  - Fixed fuels ตัน CO2 เทียบเท่� 554.17 324.44 953.96
  - Mobile fuels ตัน CO2 เทียบเท่� 6,685.22 6,956.24 10,484.10

 ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม
 • ก�รบริโภคพลังง�นท�งอ้อม (Scope 2)
  - ไฟฟ้� ตัน CO2 เทียบเท่� 292,285.12 321,559.71 392,276.77


