






YOU NEED TO 
JUMP ONTO THE 
NEXT CURVE!



The 4 Waves of Telcos' Challenges

Digital Life Service

ENABLER

http://allthingsd.com/20130826/mobile-fourth-wave-the-evolution-of-the-next-trillion-dollars/



WHAT HAS BEEN 
THE MAJOR FACTOR
DRIVING ALL OF THIS?











AIS's Journey Sharing on

INNOVATION 
BUILDING

Note: pictures are solely for analogy purpose of education only; it does not represent nor convey any implication of description of any persons portrayed in them 
whatsoever.



What is 
Innovation?

“ . . . . . . . . .”



What is 
Innovation?

It is creating Something Different 
which creates Value.



What did you do when 
you get your best idea 
last time?





AIS IOT Alliance Program AIAP

To accelerate IOT startups, SME, Enterprise to grow their business faster by 

leverage community, knowledge sharing and standard of quality

More than 1,000 IOT partners in this program



That Drive Innovation in AIS

NOVEL ENGINE EXECUTION TEAM 

Novel Engine Execution Team (NEXT) ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2018 เป็นหน่วยงานกลางที่จะกระตุ้นให้เกิดการน าแนวคิดที่ก่อเกิดนวตักรรมเขา้สู่ 
Culture การท างาน กระตุ้นให้คิดค้นไอเดียใหม่ๆ ผ่านโครงการหลากหลาย เช่น InnoJump เป็น Platform ให้พนักงานทุกระดับ

มีช่องทางสร้างสรรค์ ไอเดีย โดยมีการสนับสนุน Workshop จากผู้เชี่ยวชาญภายในและภายนอก
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Keep it simple, Impart support, Shape its environment, and Socialize about the results















Don’t be afraid to fail.
Be afraid not to try.

Michael Jordan



Rate Yourselves …
(1: Agree, 2: Not Sure, 3: Disagree)

1. If you make a mistake on this team, it is often held against you. (หากคณุท าผิดพลาด นอ้ยครัง้ท่ีทีมงานจะแสดง
อาการไมพ่อใจหรอืโมโหใสค่ณุ)

2. Members of this team can mention problems and tough issues. ( สมาชิกของทีมคณุ สามารถพดูถึงปัญหาและ
ประเด็นที่ละเอียดออ่นได ้)

3. People on this team sometimes reject others for being different. (นอ้ยครัง้ท่ีทีมของคณุปฏิเสธ สิ่งท่ีแตกต่างไปไม่
เหมือนเดิม)

4. It is safe to take a risk on this team. (มนัปลอดภยัท่ีท าในสิ่งท่ีเสี่ยงในทีมคณุ)

5. It is difficult to ask other members of this team for help. (มนัไมย่ากเลยท่ีจะขอความช่วยเหลือจากสมาชิกทีมของคณุ)

6. No one on this team would deliberately act in a way that undermines my efforts. (ไมม่ีใครในสมาชิกทีม
ของคณุพยายามท่ีขดัขวางความพยายามของคณุ)

7. Working with members of this team, my unique skills and talents are valued and utilized. (ทกัษะท่ี
โดดเด่นของคณุ และถกูใชใ้นการท างานและถกูมองว่ามีคณุค่า)



I have not failed. 
I’ve just found 10,000
ways that didn’t work.



IF COVID19 HAS ACCELERATED 
HUMAN-TECHNOLOGY ADAPTATION...

THE NEW NORMAL

TSUNAMI
COULD BE THE NEXT

INNOVATE NOW!



"ขอบคุณครบั"


