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พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

	 “ปัจจุบันธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมได้พัฒนาก้าวไปอีกข้ัน	 เป็นยุคท่ี 
การสือ่สารเข้ามามบีทบาทในการเชือ่มโยงชีวติและสิง่ตา่งๆ	รอบตวัให้เขา้ถงึ 
กันมากข้ึน	 เอไอเอสให้ความสำาคัญในการพัฒนาระบบส่ือสารอย่างต่อเน่ือง	
โดยร่วมมือกับพันธมิตรระดับสากลอย่างกลุ่มสิงค์เทลท่ีมีประสบการณ์และ
มาตรฐานการดำาเนินงานท่ีดี	 ช่วยให้เอไอเอสพัฒนาศักยภาพและความ
พร้อมต่อการดำาเนินธุรกิจในยุค	Internet	of	Things	และการเป็นผู้นำาในการ 
ให้บริการดิจิทัลไลฟ์อันดับ	1	 ของประเทศไทย	 ซ่ึงสำาหรับพันธมิตรของ 
เอไอเอสถอืเป็นโอกาสท่ีดีในการพฒันาธรุกจิให้เตบิโตและย่ังยืนไปพรอ้มกนั 
เอไอเอสขอขอบคุณสำาหรับความไว้วางใจและความสัมพันธ์ท่ีเหนียวแน่น
ของท่านตลอดมา”

ท่ีเปลี่ยนแปลงได้อย่างรอบด้าน	 ด้วยความร่วมมือ	 
กบัพนัธมติรทางธรุกจิท่ีมศีกัยภาพ	รวมท้ังเสรมิ	ทักษะ
ความสามารถและความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรของ 
เอไอเอสทุกราย
	 นอกจากนี	้ความนยิมในการท่องโลกออนไลน	์เพือ่ 
ซ้ือขายสินค้าและบริการ	 เล่นเกม	 ดูหนัง	 ฟังเพลง 
และทำาธรุกรรมตา่งๆ	ไดก้อ่ให้เกดิกลุม่ผูผ้ลติคอนเทนต์
และแอปพลิเคชันหน้าใหม่ๆ	ในตลาด	ท่ีเรียกว่า	“สตาร์ทอัพ” 
(Startup)	 โดยใช้ช่องทางทำาการตลาดในรูปแบบใหม่
ผ่านคอนเทนต์และแอปพลิเคชันออนไลน	์ ซ่ึงมีต้นทุน
ดำาเนินงานไม่สูงและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้หลาก
หลายและเป็นจำานวนมากกว่า	 ดังนั้นการจับมือกับ 
พันธมิตรกลุ่มสตาร์ทอัพ	รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์
และแอปพลิเคชันท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน	 จึงเป็นเร่ืองสำาคัญ
เพราะนอกจากจะทำาให้เอไอเอสได้พันธมิตรท่ีมีความ
คิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพ	 แล้วยังช่วยให้เอไอเอส
สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
เพือ่เช่ือมตอ่ความตอ้งการของลกูคา้เอไอเอส	และกลุม่
สตารท์อพัเข้าหากนั	เรยีกไดว่้าเป็นการสรา้งระบบนเิวศ
ในการดำาเนนิธรุกจิ	(Ecosystem)	ท่ีแข็งแกรง่	ตอบโจทย์ 
ความต้องการของทั้งเอไอเอส	พันธมิตร	และลูกค้า

คุณฮุย เวง ชอง
กรรมการผู้อำานวยการ

ความท้าทายและโอกาส 
	 “การส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้า” 
ยังคงเป็นหัวใจหลักท่ีสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของ 
เอไอเอส	จากการเปิดให้บริการ	2G	3G	และ	4G	ครบ
เต็มรูปแบบและครอบคลุมท้ัง	77	 จังหวัดท่ัวประเทศ
ในปีท่ีผ่านมา	 รวมท้ังบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ท่ีครอบคลมุกวา่	28	จงัหวัดท่ัวประเทศ		การรักษาความ
เป็นผู้นำาท่ีแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและ
การกา้วข้ึนเป็นผู้ให้บรกิารดจิทัิลไลฟ์อันดบั	1		เอไอเอส
มุง่ม่ันท่ีจะสรา้งเครอืขา่ยพันธมติรทางธรุกจิท่ีแข็งแกร่ง 
และครอบคลุม	 ท่ีพร้อมสรรสร้างบริการด้วยหัวใจ 
ให้แก่ลูกค้าทุกคน
	 แนวโนม้ของการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยท่ีีสง่ผล
ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีนิยมการ
ใช้สินค้าและบริการที่เป็นดิจิทัล	 ซึ่งมีความสะดวกและ 
รวดเร็ว	 ทำาให้สินค้าและบริการท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
โทรคมนาคม	 มัลติมีเดีย	 และสินค้าไอที	 มีการ
เปลี่ยนแปลงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงถือเป็น
โอกาสและความท้าทายใหม่ท่ีเอไอเอสจะต้องเร่ง
พัฒนาและเตรียมความพร้อมในการนำาเสนอสินค้า	
และบริการท่ีหลากหลาย	สร้างนวตักรรมดา้นสนิคา้และ
บริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
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ความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและการหยุดชะงักทางธุรกิจของ 
เอไอเอส	 ตัวอย่างเช่น	 ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
การพึง่พงิพนัธมติรรายใดรายหนึง่	ความปลอดภยัของ 
อุปกรณม์อืถอืท่ีผลติโดยพนัธมติร	การละเมิดข้อมูลสว่น
บุคคลของลูกค้า	 การให้สินบนและคอร์รัปชั่น	 เป็นต้น 
โดยมีการเชิญผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน
และผูบ้รหิารท่ีรบัผดิชอบในการบรหิารความเสีย่งระดบั
องค์กรเข้าให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์	 ผลการประชุมได้
สรุปประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญและให้สายงานท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นผู้รับไปบริหารจัดการ	 ควบคุมดูแล	 และประเมิน
ประสิทธิผล	 โดยระดับความเสี่ยงและโอกาสท่ีจะเกิด
ข้ึนยังอยู่ในระดับท่ีองค์กรสามารถบริหารจัดการได้ 

แนวทางการบริหารจัดการ
•	 สร้างมาตรฐานใหม่ในการทำาธุรกิจร่วมกัน
•	 สร้างสมดุลในการทำาธุรกิจร่วมกัน
•	 เปิดรบัพนัธมิตรใหม่ๆ 	เพือ่ตอ่ยอดการดำาเนนิธรุกจิ 
	 และขยายความสามารถในการแข่งขัน

	 ในปีท่ีผา่นมา	ท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งได้มีการพิจารณาถงึความเสีย่งทางดา้นการบรหิาร
จัดการ	 พันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าการ
ดำาเนินงานของเอไอเอส	 โดยพิจารณาถึงความเสี่ยง
ทางด้านการบริหารจัดการพันธมิตรทางธุรกิจตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าการดำาเนินงานของเอไอเอส	 ครอบคลุม
ท้ังมิติทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมซ่ึงอาจมี 

กลุ่มธุรกิจหลักของเอไอเอส กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องและ

อาจมีนัยสำาคัญต่อความยั่งยืน 

ของเอไอเอสและพันธมิตร

 ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ผู้รับเหมาช่วงก่อสร้างโครงข่าย
	 	 เจ้าของพื้นที่ให้เช่าติดตั้งเสา
	 	 ผู้ผลิตอุปกรณ์มือถือ
	 	 ผู้ให้บริการโรมมิ่ง
	 	 ตัวแทนจำาหน่าย
	 	 ร้านค้าสิทธิพิเศษ
 ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์	 ผู้รับเหมาช่วงติดตั้งเอไอเอส	ไฟเบอร์
 ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์	 ผู้ผลิตคอนเทนต์	เกม	และแอปพลิเคชัน
	 	 สตาร์ทอัพ
	 	 ผู้ให้บริการคลาวด์
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ความพึงพอใจของลูกค้า
คุณภาพของสินค้าและบริการ
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ 10
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1 นวัตกรรม
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
สิทธิมนุษยชน

การบริหารจัดการแรงงานและความรู้ของพนักงาน
ความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคมจากการดำาเนนิงาน



บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)52

ตัวชี้วัด
•	 จำานวนร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายท่ีเข้าร่วมเป็นพันธมิตร 
	 กับเอไอเอส
•	 จำานวนพนักงานของตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับการ 
	 ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
•	 ระดับความพึงพอใจของพันธมิตรต่อเอไอเอส
•	 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อเทเลวิซ
•	 จำานวนสตารท์อพัท่ีเข้ารว่มโครงการ	AIS	theStartUp 

สร้างมาตรฐานใหม่ในการทำาธุรกิจร่วมกัน
กลุ่มพันธมิตรธุรกิจมือถือ
	 ปัจจบัุน	เอไอเอสมพีนัธมติรร้านคา้ตวัแทนจำาหนา่ย
กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ	 ทั่วประเทศไทย	 โดยมีร้าน
เอไอเอส	 ช้อป	 บาย	 พาร์ทเนอร์	 จำานวน	43	 สาขา 
ร้านค้าเทเลวิซกว่า	 431	 สาขา	 ตัวแทนจำาหน่าย 
เอไอเอสบัดดี้มากกว่า	1,100	 สาขา	 ร้านค้าส่งและ 
ค้าปลีกมากกว่า	22,000	 ร้าน	 และตัวแทนจำาหน่าย
ขนาดใหญ่รวมกันกว่า	50	ราย

•	 ยกระดับคุณภาพและพัฒนาขีดความสามารถของ 
	 พันธมิตร

เป้าหมายความสำาเร็จในระยะยาว
สร้างหุน้สว่นทางธรุกจิท่ีย่ังยนืเพือ่กา้วขึน้สูก่ารเปน็ผู้ใหบ้ริการ

ดิจิทัลไลฟ์อันดับ 1ของประเทศไทย

 1. AIS Channel Conference
	 ในแต่ละปี	 เอไอเอสจะมีการจัดประชุมเพ่ือแถลง
ทิศทางและนโยบายหลักทางการตลาดสำาหรับตัวแทน
จำาหน่ายท่ัวประเทศให้กับกลุ่มเจ้าของกิจการหรือทีม
ผู้บริหารของตัวแทนจำาหน่ายได้รับทราบ	 นอกจากนี้ 
ผู้บริหารของเอไอเอสเป็นผู้แถลงถึงเป้าหมายและ
กลยุทธ์สำาหรับตัวแทนจำาหน่ายท่ีจะมุ่งไปสู่ในแต่ละปี 
รวมท้ังแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในฐานะ

พันธมิตรทางธุรกิจที่สำาคัญ
 2. โครงการ “Telewiz Uplift”
	 จากการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศ 
ความซับซ้อนและหลากหลายของความต้องการของ
ลูกค้า	 ค่านิยมท่ีชอบความรวดเร็วและสะดวกสบาย		
ส่งผลให้เอไอเอสต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดำาเนิน
ธุรกิจภายในองค์กร	 ขยายช่องทางการจัดจำาหน่าย 
ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากที่สุด	และพัฒนาศักยภาพ
ของช่องทางการจัดจำาหน่ายให้สามารถแข่งขันและ 
อยู่รอดในตลาดได้
	 โดยในปี	 2558	 โครงการ	 “Telewiz	Uplift”	 
ได้มีการนำาเสนอเข้าหารือในการประชุมร่วมกับร้านค้า 
เทเลวิซ	ซึ่งเป็นเอ็กซ์คลูซีพ	พาร์ทเนอร์	เป็นกลุ่มแรก	
โดยเอไอเอสมีการเชิญร้านค้าเทเลวิซท่ีมีศักยภาพและ 
มท่ีีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีสำาคญัของแตล่ะจงัหวดั	เข้ามารบัทราบ
แนวทางการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	 หลักเกณฑ์การ 
พิจารณาคัดเลือก	และการต้ังเป้าหมายความสำาเร็จร่วมกัน 
ร้านค้าเทเลวิซท่ีเข้าร่วมจะถูกพัฒนาท้ังโครงสร้าง

ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อร้านค้าเทเลวิซ

77%

ปี 2558

80%

ปี 2559
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 3. โครงการเอไอเอส บัดดี้
	 เป็นการพัฒนาตัวแทนค้าปลีกจากแต่ละอำาเภอ 
ที่มีศักยภาพการขาย	ให้ยกระดับมาเป็นเอไอเอส	บัดดี้		 
ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ท่ีทันสมัยซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการขาย 
และการบรกิาร	การจดัหาเครือ่งมอือำานวยความสะดวก
ตา่งๆ	และการฝกึอบรมพนกังานของเอไอเอส	บัดดี	้ให้มี 
ความรู้เทียบเท่ากับพนักงานเอไอเอส	 โดยปัจจุบัน 
เอไอเอสบัดดี้มีจำานวนทั้งหมด	1,130	ร้านค้า	เพิ่มขึ้น 
จาก	1,000	ร้านค้าในปี	2558

ประโยชน์ที่ร้านค้าเทเลวิซได้รับ
•	 มีการปรบัเปลีย่นรปูลกัษณข์องรา้นคา้ให้เหมอืน 
	 เอไอเอส	ช็อป	ทำาให้ได้รับความไว้วางจากลูกค้า 
	 ที่มาใช้บริการมากขึ้น
•	 พนักงานมีความรู้และความสามารถในด้าน 
	 การขายและการบริการมากขึ้น

ประโยชน์ที่เอไอเอสได้รับ
•	 พันธมิตรท่ีมีมาตรฐานการขายและการบริการ 
	 เทียบเท่ากับเอไอเอส
•	 ลูกค้าได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

ประโยชน์ที่ร้านค้าเอไอเอสบัดดี้ได้รับ
•	 สร้างยอดขายและจูงใจลูกค้าได้มากขึ้น
•	 ได้รับค่าตอบแทนจากหลากหลายบริการที่ทำาได้ 
	 มากขึ้น

ประโยชน์ที่เอไอเอสได้รับ
•	 ช่วยกระจายสินค้าและบริการให้เข้าถึงลูกค้า 
	 ในพื้นที่ย่อยของแต่ละอำาเภอได้ดียิ่งขึ้น
•	 สร้างการรับรู้ของแบรนด์เอไอเอสได้ท่ัวถึงมากข้ึน

การดำาเนินธุรกิจจากการเป็นร้านค้าตัวแทนจำาหน่าย 
ในรูปแบบเดิม	 ให้ยกระดับเป็น	 “เอไอเอส	 ช็อป	 
บาย	พารท์เนอร”์	ซ่ึงมีรปูลกัษณแ์ละมาตรฐานดา้นการ
ขายและการบริการต่างๆ	 เทียบเท่ากับเอไอเอส	 ช็อป 
การพัฒนาศักยภาพและความรู้ของพนักงานพันธมิตร	
และการวางแผนธุรกจิรว่มกนั	โดย	ณ	สิน้ปี	2559	มรีา้น
เอไอเอส	ช้อป	บาย	พาร์ทเนอร์	ทั้งสิ้น	จำานวน	43	ร้าน
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 5. พัฒนาทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ 
  พนักงานของพันธมิตร

	 เอไอเอสให้การสนับสนุนเรื่องพัฒนาทักษะและ
ความสามารถให้แก่พนักงานของตัวแทนจำาหน่าย 
โดยจะเน้นการฝึกอบรมแบบจำาลองสถานการณ์จริง	
รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบ	E-Learning	 และ
เว็บไซต์ท่ีจัดทำาข้ึนโดยเฉพาะ	 นอกจากนี้	 ได้จัดให้มี
กิจกรรมออกเย่ียมเยียนร้านค้าเพื่อให้คำาแนะนำาและ
ทำาการสอนแบบตัวต่อตัว	เป็นประจำาทุกเดือน
	 สำาหรับปี	2559	 เอไอเอสได้มีการจัดหลักสูตรให้แก่
ตัวแทนจำาหน่าย	ดังต่อไปนี้
•	 Strategic	Change	Formulation	จดัข้ึนให้กบัตวัแทน 
	 จำาหน่ายที่เป็นเจ้าของร้านค้าเทเลวิซ	โดยเน้นที่การ 
	 พัฒนาความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการ 

และการใช้ชีวิตประจำาวัน	 สามารถตอบสนองได้ครบ 
360	 องศาความต้องการของตัวแทนจำาหน่าย	 และ 
การสื่อสารผ่าน	AIS	channel	talk	 โดยสร้างเป็นคลิป
วีดโิอบนเวบ็ไซต	์Youtube	ซ่ึงมีการจดัทำาเป็นรายเดอืน

ประโยชน์ที่พันธมิตรได้รับ
•	 เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า	 เนื่องจากมีบริการ 
	 ที่หลากหลายและสะดวกต่อการขาย
•	 ช่วยลดระยะเวลาในการทำารายการแตล่ะประเภท

ประโยชน์ที่เอไอเอสได้รับ
•	 ลดขั้นตอนการดำาเนินงานในเรื่องของเอกสาร
•	 เพิม่ความสะดวกสบายท้ังตอ่ลกูคา้และพนัธมติร

 4. การพัฒนารูปแบบการขายและบริการด้วย 
  เทคโนโลยีดิจิทัล
	 แอปพลเิคชัน	“AIS	Easy	App”	ไดป้รบัเปลีย่นรบูแบบ
การทำางานของพันธมิตร	 จากการทำางานผ่านหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์	 มาเป็นการทำางานผ่านโทรศัพท์มือถือ 
อุปกรณ์แท๊บเล็ต	 และเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด 
ท่ีช่วยเพิม่ความคลอ่งตวัและประสทิธภิาพในการทำางาน
มากข้ึน	 โดย	 “AIS	Easy	App”	 รองรับงานบริการ
และงานขายในธุรกรรมหลักๆ	 เช่น	 การจดทะเบียน
รายเดือน	 การลงทะเบียนซิมเติมเงิน	 บริการย้ายค่าย	
และการขายแพคเกจมือถือ	 เป็นต้น	 และในอนาคต
อันใกล้	 “AIS	Easy	App”	 จะเป็นแอปพลิเคชันหลักที่	
ทำาหน้าท่ีสนับสนุนการทำางานร่วมกันระหว่างตัวแทน
จำาหนา่ยและทีมงานฝา่ยขายของเอไอเอสให้สะดวกและ
ครอบคลุมในทุกมิติยิ่งขึ้น

ระยะเวลาท่ีใช้จดทะเบียน

รายเดือนรูปแบบเดิม

ระยะเวลาท่ีใช้จดทะเบียนรายเดือนผ่าน

AIS Easy App

15 นาที 2-3 นาที

จำานวนพนักงานของตัวแทนจำาหน่าย

ที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

ปี 2559ปี 2558
14,577

ราย
9,289
ราย

	 ในสว่นของชอ่งทางการสือ่สารกบัตวัแทนจำาหนา่ย	
นอกจากการสื่อสารผ่านทีมงานฝ่ายขายแล้ว	เอไอเอส
ยังได้สื่อสารผ่าน	SMS	MMS	และสื่ออนไลน์	โดยก้าว
ท่ีสำาคัญในปีท่ีผ่านมา	 คือการพัฒนา	AIS	Channel	
Magazine	 จากรูปแบบของสิ่งพิมพ์	 มาเป็นรูปแบบ 
แอปพลเิคชันบนมอืถอืท่ีมคีวามสะดวกสบายและเข้าถงึ 
กลุ่มตัวแทนจำาหน่ายได้ง่ายยิ่งขึ้น	 โดย	AIS	Channel	 
Magazine	 เป็นอีกหนึ่งช่องเพื่อสื่อสารโปรโมช่ันและ
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ท้ังด้านการขาย	 การบริหาร 
คา่ตอบแทน	และข้อมูลท่ีเป็นเกรด็ความรูใ้นเรือ่งสขุภาพ
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•	 ผู้รับเหมาช่วงติดตั้งเอไอเอส	 ไฟเบอร์	 ใช้ระดับ 
	 ความพงึพอใจของลกูคา้เป็นเครือ่งมือในการประเมิน	 
	 โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีคอลเซ็นเตอร์ของเอไอเอส 
	 โทรสอบถามลูกค้าทันทีภายหลังจากท่ีผู้รับเหมา 
	 ไดเ้ข้าไปตดิตัง้เอไอเอสไฟเบอร	์เรยีบรอ้ย	และลกูคา้ 
	 สามารถประเมินผลได้ทันทีเมื่อมีการมาติดต่อ 
	 ใช้บริการที่หน้าเคาน์เตอร์
	 ในส่วนของการกำาหนดผลตอบแทนขอพันธมิตร
แต่ละประเภท	 เอไอเอสมีการเปรียบเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนของผู้ให้บริการรายอ่ืนในตลาดควบคู่
สถานการณแ์ข่งขันในตลาดปัจจบัุน	เพือ่ให้คา่ตอบแทน 
มีความจูงใจและเพียงพอท่ีจะรักษาพันธมิตรท่ีมี
ศักยภาพให้อยู่กับเอไอเอสได้	 นอกจากนี้ยังมีการ
กำาหนดค่าตอบแทนพิเศษสำาหรับพันธมิตรท่ีสามารถ
ดำาเนินการสำาเร็จตามเป้าหมายและการนำาผลประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาค่าตอบแทน

 7. การจัดทำาแบบประเมินความพึงพอใจของ 
  ตัวแทนจำาหน่ายและช่องทางการรับข้อเสนอแนะ 
  และข้อร้องเรียน
	 เอไอเอสร่วมกับ	The	Nielsen	Company	ผู้ประเมินอิสระ 
จัดทำาแบบประเมินความพึงพอใจของพันธมิตร	 
(Dealer	Satisfaction	Survey	หรือ	DSI)	ประกอบด้วย	 
ผู้รับเหมาช่วงติดตั้งเอไอเอสไฟเบอร์ร้านค้าเทเลวิซ	 
ตวัแทนจำาหนา่ยคา้สง่	เอไอเอสบัดดี	้ตวัแทนแอดวานซ์
ค้าปลีกและตัวแทนจำาหน่ายขนาดใหญ่	 เช่น	 ร้านค้า 
ปลีกสมัยใหม่	ตัวแทนจำาหน่ายไอที	และกลุ่มร้านค้าที่
มีสาขาของตนเองเป็นประจำาทุกปี	 โดยครอบคลุมทุก
มิติของการทำางานร่วมกัน	 เพื่อนำาผลการประเมินไป
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้พันธมิตรได้
รบัความพงึพอใจสงูสดุ	อันจะนำาไปสูค่วามสมัพนัธท์าง
ธุรกิจทีแ่ข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว	โดยเอไอเอสได้
รับการประเมินความพึงพอใจในระดับสูงเม่ือเทียบกับ

	 ตลาด	การจดัการกบักระบวนการคดิและการวางแผน 
	 เพือ่รบัมือกบัสถานการณท่ี์เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	
•	 Moving	Forward	Building	Team	Dynamics 
	 สำาหรับพนักงานระดับผู้จัดการร้านของร้านค้า 
	 เทเลวิซ	 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
	 ของหัวหน้างานท่ีจะช่วยให้ทีมประสบความสำาเร็จ 
	 และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	
•	 Digital	Life	Guru	&	New	Device	Setting	สำาหรับ 
	 ระดับพนักงานขายและงานบริการ	 ซ่ึงเป็นความรู้ 
	 เบ้ืองต้นในการให้บริการและฟังก์ช่ันการใช้งาน 
	 พื้นฐานและการตั้งค่าต่างๆ	ในอุปกรณ์สื่อสาร

 6. การกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
  คุณภาพและการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทน 
  จำาหน่าย
	 เพราะคุณภาพของงานขายและงานบริการของ
ตัวแทนจำาหน่ายเป็นสิ่งสำาคัญ	 ดังน้ันเพ่ือให้ม่ันใจว่า
ตวัแทนจำาหนา่ยแตล่ะรายมกีารปฏบัิตติามข้อตกลงและ
แนวปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจภายใต้เงื่อนไขของตาม 
สัญญาท่ีทำาระหว่างกันและสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจได้	เอไอเอสจึงกำาหนดให้มี 
เครื่องมือในการประเมินจำาแนกตามกลุ่มของตัวแทน
จำาหน่าย	โดยมีการประเมินผลรายเดือน	ดังนี้	
•	 ร้านค้าเทเลวิซ	 ใช้เครื่องมือท่ีเรียกว่า	 “Service 
	 Quality	 for	Telewiz”	 (SQT)	 ซ่ึงมีการกำาหนด 
	 หลักเกณฑ์และเป้าหมายท่ีตัวแทนจำาหน่ายร้านค้า 
	 เทเลวิซจะต้องบรรลุ	
•	 ร้านเอไอเอส	ช้อป	บาย	พาร์ทเนอร์	อยู่ระหว่างการ 
	 จัดทำา	“Service	Quality	Assurance	for	AIS	Shop 
	 by	 partner”	 (SQAA)	 ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีใช้ 
	 ในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพงานบริการให้ได้ 
	 ตามมาตรฐานของเอไอเอส	โดยมีตวัชีว้ดั	3	แกน	คอื 
	 ความพึงพอใจของลูกค้า	ความสำาเร็จใจการนำาเสนอ 
	 บริการต่างๆ	และทักษะความรู้ของพนักงาน
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กลุ่มพันธมิตรธุรกิจอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์
	 เอไอเอสได้เริ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต	 บรอดแบนด์	 
ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์	ภายใต้ชื่อ	“เอไอเอส	ไฟเบอร์”	
ต้ังแต่กลางปี	2558	 โดยในช่วงต้น	 เอไอเอสดำาเนิน
กลยุทธ์การขายผ่านช่องทางการจัดจำาหน่ายของ 
เอไอเอส	 คือ	 คอลเซ็นเตอร์	 ศูนย์บริการเอไอเอส
และร้านค้าเทเลวิซ	ทั้งนี้	 ตั้งแต่ไตรมาสที่	4	ปี	2559	 
เอไอเอสไดจ้บัมือกบั	เจมารท์	และ	ไอสตดูโิอ	เป็นพนัธมิตร 
เพ่ือขยายช่องทางการจดัจำาหนา่ยให้ครอบคลมุมากขึน้ 
นอกจากนี้เอไอเอสยังมีพันธมิตรท่ีเป็นท้ังตัวแทน
จำาหน่ายและช่างติดตั้งเอไอเอส	 ไฟเบอร์กว่า	50	 ราย	
ซ่ึงพัฒนามาจากผู้ให้บริการติดตั้งดาวเทียมและผู้ให้ 
บรกิารตดิตัง้อินเทอรเ์นต็เดมิและในปี	2560	นี	้เอไอเอส 
มีแผนที่จะขยายจำานวนพันธมิตรเพิ่มขึ้นเป็น	100	ราย	
เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าเอไอเอส	ไฟเบอร์			
	 ความท้าทายในการร่วมมือกับพันธมิตรของ 
เอไอเอส	ไฟเบอร์	คือ	การพัฒนาความรู้ด้านไฟเบอร์
บรอดแบนด์ให้กับตัวแทนจำาหน่าย	 และการควบคุม
คุณภาพของงานติดตั้ งภายในบ้านเพ่ือให้ลูกค้า 
เกิดความพึงพอใจและบอกต่อ
	 โดยในการบริหารจัดการกับความท้าทายดังกล่าว	
เอไอเอสได้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
	 1.	จัดอบรมให้ความรู้กับช่างติดตั้ง	และสอบวัดผล
	 	 ก่อนที่จะอนุญาตให้ไปทำางานติดตั้งที่บ้านลูกค้า
	 	 ทุกราย	
	 2.	จัดตั้งทีมซูเปอร์ไวเซอร์ให้การสนับสนุน	 และ 
	 	 สุ่มตรวจสอบงานติดตั้งของช่าง	
	 3	โทรสอบถามความพึงพอใจกับลูกค้าทุกรายภายใน 
	 	 1	สัปดาห์หลังจากติดตั้ง
	 ความสำาเรจ็ในปีท่ีผา่นมาจากการขยายช่องทางการ
จดัจำาหนา่ยผา่นพนัธมิตรทางธรุกจิดงักลา่ว	คอืการท่ีมี
สัดส่วนของยอดขายที่มาจากพันธมิตรสูงถึงร้อยละ	50 
ของยอดขายท้ังหมด	 และสามารถเพิ่มยอดขาย 
ในแต่ละเดือนจากเดือนละ	7,500	 รายในต้นปี	2559 
ขึ้นเป็นกว่าเดือนละ	35,000	รายในช่วงปลายปี	2559

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมโทรคมนาคม	 ท้ังในระดับเอเชีย
แปซิฟิก	และระดับโลก

ผลประเมินความพึงพอใจของพันธมิตร

กลุ่มตัวแทนจำาหน่าย
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	 โดยเอไอเอสได้จัดให้มี	Channel	Contact	Center	
เพื่อเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจาก
พันธมิตร	 และประสานงานต่อไปยังหน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบเพื่อให้แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน	นอกจากนี้
พันธมิตรยังสามารถแจ้งเรื่องผ่านทีมงานฝ่ายขายของ
เอไอเอสที่รับผิดชอบดูแลในแต่ละพื้นที่
	 เอไอเอสยังได้มีการออกเย่ียมร้านค้าตัวแทน
จำาหน่ายเป็นประจำาทุกสัปดาห์เพื่อสอบถามปัญหา
หรือสิ่งท่ีต้องการให้	 เอไอเอสปรับปรุงและเข้ามาช่วย
พฒันาการทำางานรว่มกนั	รวมท้ังการสำารวจตลาดภาพ
รวมเพื่อนำามาพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
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จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจได้ถูกตั้งเป้าหมายท่ีเข้ม 
ข้นมากข้ึนเช่นเดยีวกนักบับทลงโทษท่ีกำาหนดไว้วา่หาก 
พบเห็นการกระทำาผดิ	เอไอเอสอาจพจิารณายกเลกิการ
ทำาธุรกิจกับคู่ค้าได้

	 นอกจากนี้	 นโยบายและระเบียบปฏิบัติการจัดซ้ือ
ของเอไอเอส	ไดก้ำาหนดให้ในการคดัเลอืกพนัธมติรทาง
ธรุกจิจะตอ้งมคีวามเป็นธรรมกบัพนัธมติรทุกราย		และ
ระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 เอไอเอส	 ยังจัดให้มีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ
ภายในและมีการว่างจ้างผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก 
ในเรื่องของการบันทึกยอดขาย	 การบันทึกบัญชี	 
และการดำาเนินงานของพันธมิตร	 โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในจะมีการวางแผนงานประจำาปี	 และใช้วิธีการ
สุ่มตรวจสอบ	 เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการดำาเนินงานของ
พันธมิตรมีความถูกต้อง	โปร่งใส	 	

• พัฒนาความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
 ในการดำาเนินธุรกิจให้กับพันธมิตร
	 ภายใต้เงื่อนไขของจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ	 พันธมิตร
ของเอไอเอสทุกราย	จะตอ้งดำาเนนิงานดว้ยการคำานงึถงึ 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม		
การเคารพสิทธิมนุษยชน	 และการไม่ใช้แรงงานท่ี 
ผิดกฎหมาย	 โดยการนำาจรรยาบรรณดังกล่าวมาทำาให้
เป็นรูปธรรม	ดังนี้
	 1.	กำาหนดหลักเกณฑ์ยกระดับคู่ค้าภายใต้โครงการ 
	 	 “Telewiz	Uplift”	 ซ่ึงกำาหนดให้ร้านค้าเทเลวิซ 
	 	 ท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนเป็น 
	 	 เอไอเอส	 ช้อป	 บาย	พาร์ทเนอร์	 จะต้องมีการ 
	 	 จ้างงานบุคลากรท่ีอายุไม่ต่ำากว่า	18	 ปี	 ตามท่ี 
	 	 กฎหมายกำาหนด	 มีการกำาหนดโครงสร้าง 

2558 เป้าหมาย 70%
ผลคะแนนที่ออกมาจริง = 80%

2559 เป้าหมาย 68%
ผลคะแนนที่ออกมาจริง = 89% 

ผลการทดสอบความรู้

ความเข้าใจในจริยธรรม

ทางธุรกิจของคู่ค้า

	 ทั้งนี้	ระดับความพึงพอใจของลูกค้าจากบริการติด
ตัง้ของผูร้บัเหมา	เพิม่ขึน้อย่างตอ่เนือ่งเป็นรอ้ยละ	94.29 
และความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้งานเอไอเอส	
ไฟเบอร์	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	89.36

• สร้างมาตรฐานการดำาเนินธุรกิจที่โปร่งใส
	 หลังจากท่ีได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณะ 
ในการดำาเนนิธรุกจิโดยคำานงึถงึความโปรง่ใส	การตอ่ตา้น 
การให้สินบนและการคอร์รัปช่ัน	 และการส่งเสริมการ
แขง่ขันท่ีเป็นธรรมเมือ่ปี	2556	และได้ใช้ระยะเวลาตลอด
ท้ังปี	2577	 ในการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
จากการทุจริตและคอร์รัปช่ันท้ังจากภายในองค์กรและ
ภายนอกองคก์รตลอดท้ังห่วงโซ่คณุคา่การดำาเนนิธรุกจิ		
ต่อมา	 เอไอเอสประกาศนโยบายนโยบายต่อต้านการ
ให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น	 และได้บรรจุเรื่อง 
ดงักลา่วเขา้เป็นสว่นหนึง่ในประมวลจริยธรรมธรุกจิและ
จรรยาบรรณคูธ่รุกจิเพือ่ให้พันธมิตรทุกรายรับทราบและ
ปฏิบัติตาม	 โดยมีการกำาหนดออกเป็นเงื่อนไขในการ 
คัดเลือก	 การทำาสัญญา	 และการต่อสัญญาทางธุรกิจ
ระหว่างกัน	 ปี	2558	 เอไอเอสได้จัดให้มีการทดสอบ 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานการดำาเนินธุรกิจ
ท่ีโปร่งใสโดยได้ออกเป็นหนังสือให้พันธมิตรทุกราย
ต้องเข้าร่วมการทดสอบความรู้ดังกล่าว	 โดยมีการ 
ตั้งเป้าหมายความสำาเร็จ	 และการนำาผลทดสอบมา
ประเมนิประสิทธิผลของการสื่อสารนโยบายและพัฒนา
เป็นชุดความรู้เพ่ือใช้สร้างความเข้าใจ	 รวมถึงจัดให้มี 
ช่องทางให้พันธมิตรสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการ
บริษัทได้เม่ือพบเห็นการกระทำาท่ีอาจเป็นการละเมิด
นโยบายดังกล่าว
	 ในปี	2559	 เอไอเอสยังคงมุ่งมั่นดำาเนินการอย่าง 
ต่อเนื่อง	โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ออกจดหมาย 
เพ่ือสื่อสารให้พันธมิตรทุกรายรับทราบแนวทางการ
ดำาเนินงานของเอไอเอส	และมุ่งหมายที่จะให้พันธมิตร 
ทุกรายเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด	 บททดสอบความรู้เรื่อง 
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	 	 ค่าตอบแทนและจำานวนช่ัวโมงการทำางาน 
	 	 ท่ีเป็นธรรม	รวมท้ังจดัให้มสีวสัดกิารท่ีเหมาะสม 
	 	 ให้กับพนักงาน	เช่นเดียวกันกับในปีนี้
	 2.	จัดทำาแบบประเมินเบ้ืองต้นสำาหรับการคัดเลือก 
	 	 พันธมิตรรายใหม่ทุกรายโดยบรรจุเรื่องความ 
	 	 	รบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มเข้าเป็นหนึง่ 
	 	 ในเงื่อนไขท่ีพันธมิตรจะต้องดำาเนินการก่อน 
	 	 เข้ามาร่วมธุรกิจกับเอไอเอส	 และขยายผลให้ 
	 	 ครอบคลุมเงื่อนไขการต่อสัญญาทางธุรกิจ	 
																						โดยเอไอเอสยินดท่ีีจะลงไปชว่ยสือ่สารและฝกึอบรม 
					 พนักงานของพันธมิตรให้มีความเข้าใจและแนว 
	 	 ปฏิบัติที่ตรงกัน
	 3.	กำาหนดแนวปฏิ บั ติสำาหรับร้านค้าตัวแทน 
	 	 จำาหน่ายทุกรายในเรื่องของความรับผิดชอบต่อ 
	 	 สินค้าและบริการ	 ท้ังเรื่องคุณภาพและความ 
	 	 ปลอดภัย	 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ 
	 	 ลูกค้าและการเปิดเผยข้อมูลของสินค้าและ 
	 	 บริการต่อลูกค้าอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	และการ 
	 	 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม	 ครอบคลุมท้ัง 
	 	 เรือ่งของคณุภาพของข้อมูล	การจดัวางป้ายและ 
	 	 แผ่นพับแสดงข้อมูลในร้านเพื่อให้ลูกค้าเห็นได้ 
	 	 ชัดเจน	 ขนาดตัวอักษร	 และการให้ข้อมูลของ 
	 	 พนกังานรา้นคา้ตวัแทนจำาหนา่ย	ฯลฯ	และในเรือ่ง 
	 	 ของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
	 	 นอกจากการออกเป็นนโยบายให้คู่ค้าปฏิบัติตาม 
	 	 แล้วยังมีการกำาหนดสทิธิในการเขา้ถงึข้อมลูและ 
	 	 ตรวจสอบการดำาเนินงานเป็นระยะ

สร้างสมดุลย์ในการทำาธุรกิจร่วมกัน
 ด้วยความหลากหลายของตัวแทนและช่องทางจัด
จำาหนา่ย	ทำาให้การบรหิารจดัการแตล่ะกลุม่จำาเป็นตอ้งมี 
วิธีการดำาเนินงานและกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมและสามารถ
สร้างความสมดุลเพื่อให้พันธมิตรทุกรายดำาเนินธุรกิจ
ร่วมกนัได	้เอไอเอสมแีนวทางการดำาเนนิงานดงัตอ่ไปนี้
	 1.	ใ นกา รพิ จ า รณาคั ด เ ลื อ กพั น ธมิ ต ร แล ะ
ความเหมาะสมในการสร้างธุรกิจใหม่	 จะคำานึงถึง 
องค์ประกอบข้ันพ้ืนฐานของธุรกิจของพันธมิตรแต่ละราย 
อาทิ	รปูแบบการทำาธรุกจิ	ศกัยภาพ	ทำาเลท่ีตัง้	ประเภท
ของสินค้าและบริการท่ีเหมาะจะจัดจำาหน่าย	 และกลุ่ม
ลูกค้าผู้ใช้บริการ	เป็นต้น		
	 2.	กำาหนดกติการการทำางานร่วมกันและกำาหนด
พืน้ท่ีให้บรกิารของพนัธมิตรแตล่ะราย	การกระจายสนิคา้ 
และการสร้างความแตกต่าง	 เพ่ือป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
	 3.	กำาหนดการประเมินผลการดำาเนินท่ีชัดเจนและ
สม่ำาเสมอ	เพือ่พจิารณาคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชน์
ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อทุกราย
	 4.	สื่อสารถึงทิศทางและนโยบายของบริษัทให้
พันธมิตรรับทราบเป็นประจำา	 รวมท้ังมีการออก
เย่ียมเยียนประจำาจากท้ังทีมงานและผู้บริหาร	 เพ่ือ
สนบัสนนุการทำางาน	แกไ้ขปัญหา	และรบัฟงัข้อคดิเห็น	
ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน



รายงานพัฒนาความยั่งยืน 2559 59

	 การขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ 
นวตักรรม	เป็นสิง่สำาคญัท่ีจะช่วยเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกจิ 
อย่างกา้วกระโดดตามโมเดลประเทศไทย	4.0	ของรัฐบาล 
เช่นเดียวกันกับการทำาธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมท่ีปัจจุบัน 
ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ของเอไอเอส	
การจับมือกับพันธมิตรกลุ่มสตาร์ทอัพสามารถต่อยอด
ให้เอไอเอสในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ	 เพื่อ
ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัลของผู้ใช้บริการได้	
	 โดยความร่วมมือระหว่างเอไอเอสกับกลุ่มสตาร์ทอัพ 
เริ่มดำาเนินงานมาตั้งแต่ปี	 2554	 เนื่องจากเล็งเห็น
ศักยภาพของกลุ่มสตาร์ทอัพต่อการขยายโอกาส 
ทางธรุกจิ	การดำาเนนิงานดงักลา่วจดัข้ึนภายใตโ้ครงการ	
“AIS	StartUp	Weekend”	 ซ่ึงเป็นรูปแบบของการ
ให้สตาร์ทอัพส่งแผนธุรกิจเข้ามาประกวดและทำาการ 
คดัเลอืกกลุม่สตารท์อัพท่ีมศีกัยภาพและมแีนวทางการ
ดำาเนินธุรกิจสอดรับกับแผนธุรกิจของเอไอเอส	 การ

เปิดรับพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการดำาเนินธุรกิจและขยายความสามารถในการแข่งขัน

เส้นทางการร่วมงานกับกลุ่มสตาร์ทอัพของเอไอเอส

•	จัดตั้งโครงการ 
	 “AIS	StartUp
	 Weekend”

•	เอไอเอสประกาศ 
	 ตั้งหน่วยงานสตาร์ทอัพ
	 เป็นครั้งแรกในองค์กร

•	เอไอเอสเป็นบริษัท
	 โทรคมนาคมรายแรก
	 ที่พากลุ่มสตาร์ทอัพ
	 ไปพบปะนักลงทุน
	 ในต่างประเทศ

•	เอไอเอสส่ง
	 แผนธุรกิจของ
	 สตาร์ทอัพ
	 เข้าประกวดบน
	 เวทีระดับภูมิภาค
	 เพื่อเปิดโอกาส
	 ในการขยาย
	 ตลาดใหม่ให้แก่
	 สตาร์ทอัพ

•	เอไอเอสร่วมมือกับ
	 ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
	 (MAI)	เป็นเจ้าภาพจัดงาน
	 “เตรียมพร้อมสู่โลกธุรกิจ
	 สานฝันสู่ตลาดทุน”
	 ภายใต้แนวคิดการเปิด
	 ให้สตาร์ทอัพเข้าถึง
	 แหล่งเงินทุนของ
	 ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

•	เอไอเอสร่วมกับ
	 สตาร์ทอัพ	จัด
	 นิทรรศการ
	 สตาร์ทอัพใน
	 ประเทศไทยเป็น
	 ครั้งแรก
•	เปิดตัว	“AIS
	 The	StartUp
	 Connect”	ด้วย
	 การใช้ระบบ
	 ออนไลน์ที่มี
	 ประสิทธิภาพ
	 ในการเชื่อมต่อ
	 กับสตาร์ทอัพ

2559
25582557

25562555

2554

ดำาเนินงานตามแนวคิดนี้	 ถือเสมือนว่าเอไอเอสคือ 
จุดหมายปลายทางท่ีช่วยเช่ือมต่อธุรกิจของสตาร์ทอัพกับ 
ธุรกิจหลักของเอไอเอส	รวมถึงมีช่องทางโซเชียลมีเดีย 
เพื่อให้สตาร์ทอัพสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้
	 ปัจจุบัน		ด้วยข้อจำากัดในการดำาเนินโครงการในรูปแบบ 
ของการประกวด	ที่ทำาได้เพียงแค่ปีละ	1-2	ครั้ง	ซึ่งไม่
สอดรับกับการเติบโตของความต้องการใช้งานของผู้
บริโภคและการขยายตัวของธุรกิจ	เอไอเอสจึงได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินงาน	ให้มาอยู่ในรูปแบบ 
ของการเปิดโอกาสให้กลุ่มสตาร์ทอัพสามารถเสนอ
แผนธุรกิจมาให้เอไอเอสพิจารณาได้ตลอดทั้งปี	ภายใต้ 
โครงการ	“AIS	theStartUp	Connect”	ซ่ึงไม่ตอ้งแข่งขันกบั 
ผูร้ว่มธรุกจิรายอืน่	และเปลีย่นรปูแบบการสง่แผนธรุกจิ
ผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีครอบคลุมท้ังการส่งแผนงาน 
การถามตอบ	 การนัดหมายเพ่ือเข้ามาพูดคุยเพ่ิมเติม 
และการเปิดให้สามารถนำาเสนอแผนธุรกิจผ่าน 
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	 การสนบัสนนุกลุม่สตารท์อัพดงักลา่ว	เอไอเอสไม่ได ้
จำากัดอยู่แค่เพียงความร่วมมือในเชิงธุรกิจกับเอไอเอส
เท่านัน้	แตยั่งขยายความรว่มมอืไปสูร่ะดบัประเทศ	โดย
ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการวางนโยบายของ
ภาครัฐซ่ึงต้องการให้สตาร์ทอัพเป็นหนึ่งในเครื่องมือ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความย่ังยืนของประเทศ	 โดย
ในการจัดงานสตาร์อัพไทยแลนด์	 เป็นครั้งแรกใน
ประเทศและการเดินสายประชาสัมพันธ์ตามภาคต่างๆ	
ของรัฐบาล	 เอไอเอสได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนและออก
นิทรรศการ	รวมทั้งเป็นผู้บรรยายเพื่อกระตุ้นให้สตาร์ท
อัพท่ีมีศักยภาพกล้าท่ีจะเริ่มต้นพัฒนาแผนธุรกิจของ
ตนเองและใช้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ

จำานวนสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ (ทีม)การประชมุทางวดีโิอได	้โดยระบบออนไลนด์งักลา่ว	ถกู
พฒันาให้มี	Dashboard	สว่นตวัสำาหรบัแตล่ะสตาร์ทอัพ
เพื่อใช้ติดตามความคืบหน้าของการนำาเสนอแผนงาน
มายังเอไอเอสได้
	 และจากการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ 
อย่างเตม็รปูแบบของเอไอเอส	ทำาให้ในปลายปี	2559	นี	้
แนวคดิการดำาเนนิงานกบักลุม่สตารท์อพัในรูปแบบเดมิ	
ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดใหม่	 คือ	 “เอไอเอสจะก้าว
ออกจากการเป็นแค่จุดหมายปลายทาง	 เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นผู้สนับสนุนสตาร์ทอัพตลอดทุกการเดินทางในยุค
ดจิทัิลท่ีอย่างสรา้งสรรคแ์ละดท่ีีสดุในประเทศไทย”	โดย
ให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มต้นคิดแผนธุรกิจ 
การพัฒนาสินค้าและบริการ	 การทำาแผนการตลาด 
การเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่หรือตลาดใหม่ๆ

สัดส่วนของสตาร์ทอัพที่เป็นพันธมิตรกับ

เอไอเอส ในปัจจุบัน จำาแนกตามรูปแบบการดำาเนินธุรกิจ
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29 โครงการจาก 19 สตาร์ทอัพ
ที่มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสินค้า
และบริการของเอไอเอสในปี 2559 เช่น
iTAX, Golfdig, Infographic Thailand
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ส่งต่อคุณค่าที่มากกว่าการให้บริการเทคโนโลยี

สร้างคน

	 ตลอดระยะเวลาท่ีเอไอเอสจัดทำา
โครงการเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ	 นอกจาก
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อท้ังสตาร์ทอัพ
และเอไอเอสแล้ว	 ยังช่วยส่งผลกระทบ
เชิงบวกในรูปแบบโดมิโนไปยังไปยัง 
ภาคสังคมและภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง
กันด้วย
	 โดยตั้งแต่เปิดโครงการเมื่อปี	 2554 
ถึงปัจจุบัน	 มีสตาร์ทอัพส่งแผนธุรกิจ
เข้ามานำาเสนอต่อเอไอเอสรวมจำานวน
มากกว่า	2,000	ช้ิน	ซ่ึงเมือ่คดิเป็นจำานวน 
สตาร์ทอัพท่ีส่งแผนธุรกิจ	 เท่ากับว่า 
เอไอเอสได้มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพ
และต่อยอดแนวคิดให้แก่กลุ่มผู้ประกอบ
การหน้าใหม่มากกว่า		10,000	ราย

สร้างงาน

	 จุดเริ่มต้นของโครงการสตาร์ทอัพ	
คือการต่อยอดแนวคิดและกระตุ้นให้ 
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ท่ีมีศักยภาพ 
กล้าท่ีจะลงมือทำา	 และในวันหนึ่งเมื่อ
สตาร์ทอัพเหล่านี้เติบโตและยืนอยู่ได้ 
นัน่หมายถงึการมีผูป้ระกอบการรายใหม่
เกดิข้ึนในตลาดและการจา้งงานท่ีเพ่ิมขึน้ 
ยกตัวอย่างเช่น	 บริษัท	 อินโฟกราฟฟิค	
ไทยแลนด์	 ท่ีก่อตั้งขึ้นโดยคนไม่กี่คน	
ปัจจุบันมีพนักงานท่ีทำางานถึงจำานวน	
30-40	คน		หรือบริษัท	อุ๊คบี	ผู้ให้บริการ
หนังสือและแมกกาซีนดิจิตอล	 ปัจจุบัน 
มีการจ้างงานกว่า	300	คน

สร้างเคร่ืองมือทางดิจิทัล
ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

	 ถึงแม้กลุ่มสตาร์ทอัพท่ีเป็นพันธมิตร
กับเอไอเอสจะเ ป็นกลุ่ม ผู้ประกอบ
การทางด้านเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ 
แต่ จากการพัฒนาคอน เทนต์ และ 
แอปพลิเคชันท่ีหลากหลายของกลุ่ม
สตารท์อัพ	ดว้ยแนวคดิการนำาเทคโนโลยี
มาลดข้อจำากัดในการใช้ชีวิต	 ทำาให้ 
คอนเทนต์และแอปพลเิคชันต่างๆ	เหลา่นี ้
สามารถเป็นเครือ่งมือของกลุม่ผูป้ระกอบ
การขนาดเล็กและขนาดกลาง	(SMEs)	
เพราะด้วยราคาท่ีเข้าถึงได้และความ
สามารถตอบสนองทุกรปูแบบการทำางาน	
จึงทำาให้เรามี ผู้ประกอบการ	 SMEs 
ในรูปแบบของ
	 Smart	SMEs	มากข้ึนถงึรอ้ยละ	27	เช่น	
FlowAccount	 โปรแกรมบัญชีออนไลน์
สำาหรับธุรกิจท่ีพึ่งเริ่มต้น	 ซ่ึงใช้งานง่าย 
และมีระบบท่ีช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถบริหารจัดการธุรกิจและภาษีได้
อย่างมีระบบ	 ในราคาเริ่มต้นเพียง	83	
บาทต่อเดือน	หรือ	990	บาท	ต่อปี
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หมายเหตุ :
1)	ในปี	2557	เงนิลงทุนเพือ่ปรบัปรงุหนา้รา้นให้พนัธมติรครอบคลมุเฉพาะรา้นเทเลวซิเท่านัน้	ท้ังนี	้เอไอเอสไดข้ยายให้ครอบคลมุพนัธมิตรรา้นคา้ตวัแทนจำาหนา่ยรายย่อย 
	 และเอไอเอส	บัดดี้	ตั้งแต่ปี	2558
2)	การกำาหนดให้พันธมิตรต้องทำาแบบทดสอบความเข้าใจเรื่องจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ	เริ่มตั้งแต่ปี	2558

2557หน่วย 2558 2559

การลงทุนเพื่อสนับสนุนและพัฒนาพันธมิตร

	 เงินลงทุนเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาความรู้พันธมิตร	 ล้านบาท	 1.7	 3.7	 2.1

	 จำานวนพนักงานของพันธมิตรที่ได้รับการพัฒนาความรู้	 คน	 9,289	 13,174	 14,577

	 เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงหน้าร้านให้พันธมิตร1)	 ล้านบาท	 16.3	 137.8	 162.2

การสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตร

	 ระดับความพึงพอใจของพันธมิตรต่อเอไอเอส	 %	 84	 83	 82
	 (ตัวแทนค้าส่ง)

	 ระดับความพึงพอใจของพันธมิตรต่อเอไอเอส	 %	 83	 85	 85
	 (ตัวแทนรายย่อย)

การปฏิบัติตามกฎหมาย

	 จำานวนเงินชดเชยหรือถูกปรับจากการกีดกันทางการค้า	 ล้านบาท	 0	 0	 0
	 หรือพฤติกรรมการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

การส่งเสริมจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

	 พันธมิตรทั้งหมดที่ได้รับแจ้งและขอความร่วมมือ	 %	 100	 100	 100
	 ในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ	นโยบายต่อต้าน
	 การให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น	ซึ่งรวมทั้ง
	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 พันธมิตรทั้งหมดที่ได้รับการประเมินและทดสอบเรื่อง	 %	 N/A	 100	 100
	 การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมธุรกิจ	นโยบายต่อต้าน
	 การให้หรือรับสินบนและการคอร์รัปชั่น	ซึ่งรวมทั้ง
	 การเคารพสิทธิมนุษยชน2)

	 ผลประเมินความเข้าใจเรื่องจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ	 คะแนน	/	 N/A	 80.6/70	 89/68
	 ของพันธมิตร2)	 เป้าหมาย

ตารางแสดงผลการดำาเนินงานด้านพันธมิตรทางธุรกิจ


