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ในไตรมาส 1/2561 ท่ีผ�านมาเอไอเอสได�ดำเนินกลยุทธ�สำคัญในหลายด�าน 
โดยผมได�กล�าวตลอดมาว�าทุกวันน้ีเอไอเอสเป�นผู�ให�บร�การด�านดิจ�ทัลไลฟ�
ท่ีกำลังยกระดับความสามารถในการให�บร�การท่ีหลากหลายและตอบโจทย�
ของท้ังลูกค�าท่ัวไปและลูกค�าองค�กร ด�วยเหตุดังกล�าว ในช�วงต�นป�ท่ีผ�านมา 
เอไอเอสจ�งได�เข�าซ้ือกิจการบร�ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ (“ซีเอสล็อกซ�”) ซ่ึงจะช�วย
เสร�มสร�างความแข็งแกร�งท้ังด�านรายได�และต�นทุน รวมถึงความสามารถท่ี
จำเป�นสำหรับเอไอเอสในการขยายเข�าสู�ตลาดลูกค�าองค�กรได�อย�างแข็งแรง 

นอกจากน้ัน เอไอเอสได�เข�าลงทุนในบร�ษัทร�วมค�าแรบบิท-ไลน�เปย� โดยถือ
สัดส�วนผู�ถือหุ�นร�อยละ 33.33 เพ�อ่พร�อมสำหรับการให�บร�การธุรกรรมทาง
การเง�นบนมือถือ (Mobile Money) ท่ีมีแนวโน�มจะขยายตัวอีกมากในอนาคต 
และท�ายสุด เอไอเอสได�ลงนามในสัญญาการเป�นพันธมิตรกับทีโอทีในการ
ร�วมใช�คล่ืนความถ่ี 2100 เมกะเฮิรตซ�อย�างเป�นทางการ เพ�อ่รองรับการใช�
งานดาต�าของลูกค�าและเสร�มความแข็งแกร�งของปร�มาณคล่ืนความถ่ีท่ีเอไอเอสมี 

ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกน้ี เรายังคงเห็นการเติบโตของการใช�งาน
 ดาต�าบนโทรศัพท�มือถืออย�างต�อเน่ือง จากคุณภาพของโครงข�าย 4G และ
  การรับรู�ของลูกค�าท่ีดีข�น้ รวมถึงได�ประกาศความร�วมมือกับเทอร�เนอร�เพ�อ่
   นำ CNN และ Cartoon Network มาฉายให�แก�ลูกค�าเอไอเอสบน AIS PLAY 
    และ PLAYBOX ซ่ึงทำให�ว�ดีโอแพลตฟอร�มของเอไอเอสมีความโดดเด�น
     มากข�น้ในตลาด ส�วนธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงน้ัน จำนวนลูกค�ายัง
      คงเพ��มข�น้และมีภาพลักษณ�ของแบรนด�ท่ีดีข�น้ต�อเน่ือง จากเหตุผลดังกล�าว 
       ทำให�เอไอเอสมีรายได�การให�บร�การท่ีเพ��มข�น้ต�อเน่ืองเป�น 34,565 ล�านบาท 
       หร�อเติบโตร�อยละ 6.5 เทียบกับป�ก�อน และร�อยละ 2.5 เทียบกับไตรมาส
         ก�อน รวมถึงมีกำไรสุทธิอยู�ท่ี 8,037 ล�านบาท เพ��มข�น้ร�อยละ 4.5 เทียบ
          กับป�ก�อน และร�อยละ 4.4 เทียบกับไตรมาสก�อน สนับสนุนด�วยนโยบาย
            การบร�หารต�นทุนและเพ��มประสิทธิภาพการทำงานอย�างต�อเน่ืองท่ี
            เอไอเอสจะดำเนินการตลอดท้ังป�

            พบกันใหม�ในไตรมาสหน�าครับ

ด�วยความนับถือ
สมชัย  เลิศสุทธิวงค�

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร



ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2561
ตัวเลขทางการเง�นที่สำคัญ 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 

คาดการณ�สำหรับป� 2561 (คงเดิม)

นักลงทุนสามารถอ�านรายละเอียดของผลการดำเนินงานเพ��มเติมที่ http://investor.ais.co.th/quarterly_report.html 
1) รายได�การให�บร�การ ไม�รวมค�าเชื่องโยงโครงข�ายและรายได�จากค�าเช�าเคร�่องและอ�ปกรณ�
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กำไรสุทธิ
8,037 ล�านบาท

+4.5% YoY 
และ

+4.4% QoQ 

รายได�จากการ
ให�บร�การ1)

33,147 ล�านบาท

+5.7% YoY  
และ

+1.6% QoQ  
• เติบโตจากทั้งธุรกิจ

มือถือและเน็ตบ�าน

ต�นทุนการ
ให�บร�การ

17,281 ล�านบาท

+6.3% YoY  
และ

+1.5% QoQ   
• ค�าใช�จ�ายเป�นพันธมิตรกับ
ทีโอทีเพ��มข�้น ชดเชยด�วยการ

บร�หารต�นทุนต�อเนื่อง

ต�นทุนขาย
และบร�หาร

6,336  ล�านบาท

+17% YoY
แต�คงที่ QoQ

• เน�นทำแคมเปญมือถือกับลูกค�า
เฉพาะกลุ�ม ชดเชยกับ

ค�าใช�จ�ายพนักงานที่เพ��มข�้น 

EBITDA
18,905 ล�านบาท

+9% YoY 
และ

+2.4% QoQ
• จากทั้งรายได�ที่เติบโตและ

การบร�หารต�นทุน

เข�าซื้อ

81.47%
ของ CSL  

เพ�่อเสร�มธุรกิจตลาด
ลูกค�าองค�กร

ลงทุนเพ�่อ
ถือสัดส�วน

33% 

ของบร�ษัทร�วมค�า
แรบบิท-ไลน�เปย�

AIS Fibre 
ครอบคลุม

50 
เมืองใหญ�

ให�บร�การลูกค�า

571,800 
ราย 

การใช�งานดาต�า
บนมือถือเฉลี่ย

7.6 
กิกะไบต�/เดือน

สัดส�วนลูกค�า
รายเดือนต�อ
ลูกค�าเติมเง�น

19% 
ต�อ 

81% 

งบลงทุน 

35,000-
38,000 

ล�านบาท

อัตรากำไร EBITDA 
margin

45-47%

รายได�จากการ
ขายโทรศัพท�

ลดลงและมีอัตรากำไร
ใกล�เคียงศูนย� 

รายได�การ
ให�บร�การ1)

+7-8%
โดย 2% มาจากรายได�

ของ CSL 

ผลประกอบการใน
ไตรมาส 1/2561

+5.7% YoY

ผลประกอบการใน
ไตรมาส 1/2561

46.9%

ผลประกอบการใน
ไตรมาส 1/2561

6,467
ล�านบาท

ผลประกอบการใน
ไตรมาส 1/2561

-0.6% YoY 
ด�วยอัตราขาดทุน 1.1%



ไฮไลท�ประจำไตรมาส
เอไอเอสก�าวเข�าสู�การให�บร�การ Mobile Payment

จากข�อมูลของธนาคารแห�งประเทศไทย1) พบว�า ปร�มาณการชำระเง�นผ�าน
บร�การแบบ e-Money (รวมท้ังของธนาคารพาณิชย�และผู�ประกอบธุรกิจท่ีมิใช�
สถาบันการเง�น) ในป� 2560 มีมากกว�า 1,300 ล�านรายการ หร�อเติบโดกว�า
ร�อยละ 20 ต�อป�ในช�วงสามป�ที่ผ�านมา ในขณะที่การชำระเง�นด�วยบัตร
พลาสติก (บัตรเครดิตและเดบิท) มีเพ�ยง 600 ล�านรายการ หร�อเติบโตร�อยละ 
13 ต�อป� ส�วนในแง�มูลค�าเง�นน้ัน บร�การแบบ e-Money มียอดการชำระเง�น
ในป� 2560 ประมาณ 1 แสนล�านบาท หร�อเพ��มข�้นกว�าร�อยละ 36 ต�อป� 
เทียบกับการชำระผ�านบัตรพลาสติกซ่ึงมีมูลค�า 1.8 ล�านล�านบาทแต�เติบโต
เพ�ยงร�อยละ 7 ต�อป� แม�ว�าจำนวนมูลค�าจะยังคงแตกต�างกันมาก แต�แนวโน�ม
การใช�งาน e-Money หร�อ Mobile Payment ในประเทศไทยมีอัตราการ
เติบโตที่สูงกว�าการชำระเง�นในรูปแบบเดิมอย�างชัดเจน โดยเฉพาะการ
ชำระเง�นสำหรับรายการท่ีมีมูลค�าไม�สูง เช�น การซ้ือสินค�าเพ�อ่บร�โภค ซ้ือต๋ัว
ภาพยนตร� เป�นต�น
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ปร�มาณการชำระเง�นในประเทศไทย 
(ล�านรายการ)

463

2558

บัตรเครดิตและเดบิต e-Money

2559 2560

883
517

1,076
596

1,273

มูลค�าการชำระเง�น
ในประเทศไทย (พันล�านบาท)

1,565

2558

บัตรเครดิตและเดบิต e-Money

2559 2560

68

1,677

92

1,797

126

ที่มา : ธนาคารแห�งประเทศไทย

เอไอเอส ในฐานะผู�ให�บร�การด�านดิจ�ทัลไลฟ� มีว�สัยทัศน�ในการขยายการ
ให�บร�การนอกเหนือจากบรอดแบนด�อินเทอร�เน็ตท้ังบนโทรศัพท�มือถือ
และอินเทอร�เน็ตบ�าน ไปยังบร�การดิจ�ทัลอ่ืนๆ ซ่ึงด�าน Mobile Payment 

”

      ว�สัยทัศน�ของเราคือ การสร�างสรรค�เทคโนโลยีดิจ�ทัลเพ�อ่ยกระดับโครงสร�างพ�น้ฐานของประเทศไทย โดยเฉพาะอย�างยิ�ง
การใช�เง�นอิเล็กทรอนิกส� ท่ีเป�นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจ�ทัล ดังน้ันความร�วมมือในรูปแบบของการเข�ามา
ร�วมลงทุนใน แรบบิทไลน�เพย� ผ�านทาง เอ็มเพย� ซ่ึงมีความแข็งแกร�งด�านการมีตัวแทนเติมเง�นท่ัวประเทศ การมีช�องทางชำระ
ค�าใช�จ�ายและค�าสาธารณูปโภคครบถ�วนท่ีสุด พร�อมท้ังเคร�อข�ายคุณภาพท่ีครอบคลุมสูงสุด เม่ือผนวกเข�ากับไลน�เพย� บน
ไลน�แอพพลิเคชันท่ีถือเป�นอันดับ 1 ของแพลตฟอร�มชำระเง�นอิเล็กทรอนิกส� และแมสเสจจ��ง รวมถึงแรบบิทท่ีมีข�ดความสามารถ
ด�านระบบชำระเง�นท้ังออนไลน�/ออฟไลน� และระบบขนส�งมวลชน จะทำให�ความร�วมมือคร้ังน้ี ยกระดับการใช�ชีว�ตของลูกค�า
เอไอเอสและคนไทยทุกคน จากบร�การใช�จ�ายเง�นอิเล็กทรอนิกส�ทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข�น้จากวันน้ีเป�นต�นไป 

สมชัย เลิศสุทธิวงค� ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารเอไอเอส

“

เป�นหน่ึงในแกนท่ีเอไอเอสเช่ือในศักยภาพการเติบโตและได�ทำยุทธศาสตร�สำคัญคือการเข�าไปร�วมลงทุนในบร�ษัทร�วมของแรบบิท-
ไลน�เพย� (RLP) โดยถือสัดส�วนหุ�นร�อยละ 33.33 ของบร�ษัทร�วม สัดส�วนเท�ากับทางแรทบิทและไลน� โดยแต�ละบร�ษัทได�มอบหมายให�
ผู�บร�หารเข�ามาร�วมกันวางกลยุทธ�ของบร�ษัทร�วมค�า เพ�อ่ให� RLP เป�นกระเป�าเง�นอิเล็กทรอนิกส�ใบสำคัญท่ีคนไทยจะเลือกใช�งาน
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ทั้งนี้ ท�านนักลงทุนสามารถใช�งาน RLP ได�ง�ายๆ โดยเข�าไปที่แอพพลิเคชันไลน� และกดปุ�ม  
และทำตามขั้นตอนที่ปรากฏ หร�อจะเชื่อมต�อผ�านแอพพลิเคชัน my AIS สำหรับเป�นอีก
ช�องทางในการชำระค�าบร�การของเอไอเอสได�อย�างสะดวก พร�อมรับส�วนลดและสิทธิ
พ�เศษต�างๆ ท่ีน�าสนใจในช�วงน้ีด�วย

แหล�งข�อมูล
1)  https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/PaymentSystems/Pages/StatPaymentTransactions.aspx
2) https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/sotir/
3) UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2017
4) https://en.wikipedia.org/wiki/M-Pesa
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GSMA2) ล�าสุดได�รายงานว�า ณ ปลายป� 2560 มีบัญชีที่ลงทะเบียนใช�งาน Mobile Money ทั่วโลกประมาณ 690 ล�านบัญชี 
(โดยกลุ�มตัวอย�างไม�รวมประเทศจ�น) และเติบโตกว�าร�อยละ 25 จากป� 2559 ซ่ึงมีบร�การด�าน Mobile Money เกิดข�น้มากกว�า 
276 บร�การ/รูปแบบที่ใช�งานใน 90 ประเทศทั่วโลก นอกจากนั้น กว�าร�อยละ 20 ของบร�การดังกล�าวได�ต�อยอดไปยังบร�การ
รับฝากเง�น รวมถึงการซ้ือขายผลิตภัณฑ�ทางการลงทุนด�วย ท้ังน้ี หากมองย�อนกลับไป บร�การ Mobile Money น้ันเกิดข�น้คร้ังแรก
ในประเทศเคนยาในป� 25503) ผ�านบร�การท่ีช่ือ M-PESA โดยมีเจ�าของคือ Vodafone และได�ขยายบร�การต�อไปในประเทศข�างเคียง
ท้ังอัฟกานิสถาน แอฟร�กาใต� อินเดีย ฯลฯ ซ่ึงเป�นรากฐานทำให�ป�จจ�บันประเทศในแถบใต�ทะเลทรายซาฮาร�าในแอฟร�กา (Sub-
Saharan Africa) มีบัญชี Mobile Money เกือบ 400 ล�านบัญชี2) โดย M-PESA มีแนวคิดต�นกำเนิดมาจากการท่ีคนในประเทศ
เคนยาในช�วงต�น ค.ศ. 2000 มีการโอนหร�อขายเครดิตนาทีการโทรของบร�การโทรศัพท�มือถือ (airtime) ให�ญาติหร�อเพ�่อน 
ก�อนจะถูกนักศึกษาคนหนึ่งดัดแปลงมาเป�นซอฟต�แวร�ในการโอนเง�นผ�านโทรศัพท�มือถือ และถูก Vodafone ซื้อไปจนกลาย
มาเป�นบร�การ M-PESA ในที่สุด4) 

ความแข็งแกร�งด�านช�องทาง
การเติมและชำระเง�นของ

ชำระบิลกว�า 200 บร�การ

ร�านค�าที่ร�วมรับชำระด�วย RLP
เช�น แมคโดนัลด� และ 
ช�อปป��งออนไลน�

เติมเง�นเกม เติมเง�นมือถือ

ซื้อบัตรภาพยนตร� 
จองตั๋วเคร�่องบิน

บัตรเครดิต / เดบิต

สถานีรถไฟฟ�า BTS

บัญชีธนาคาร

เอ็มเปย�สเตชั่น

ร�านค�าและจ�ดเติมเง�นของ
แรบบิทและเอ็มเปย�

ช�อ
งท
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ช�องทางการชำระเง�น

ผ�าน RLP

ทราบหร�อไม�?



          การวางกลยุทธ�ช�องทางจัดจำหน�ายของเอไอเอส เป�าหมายหลักคือ 
ต�องสามารถตอบโจทย�ไลฟ�สไตล�ท่ีต�างกันของลูกค�าแต�ละกลุ�มได�อย�างตรงใจ 
โดยเฉพาะอย�างยิ�งกลุ�มลูกค�าฐานใหญ�หร�อ Mass วันนี้นับเป�นครั้งสำคัญ
ของความร�วมมือแบบ Cross Industry ระหว�างเอไอเอสในฐานะเบอร� 1 ธุรกิจ
โทรคมนาคมในเมืองไทย ท่ีนำความเช่ียวชาญด�านดิจ�ทัล ผสานความแข็งแกร�ง
กับพันธมิตรท่ีเข�าใจว�ถีชอปป��งและเข�าถึงทุกพ�น้ท่ีอย�างเทสโก� โลตัส ผู�นำใน
วงการค�าปลีกไทยที่มีสาขาอยู�ทั่วประเทศ เพ�่อสร�างประสบการณ�ชอปป��ง
ให�ลูกค�าเข�าถึงสินค�าและบร�การดิจ�ทัลอันทันสมัยได�อย�างสะดวกสบาย

โดยคุณปรัธนา ลีลพนัง หัวหน�าคณะผู�บร�หารกลุ�มลูกค�าท่ัวไปของเอไอเอส กล�าวว�า 

เอไอเอส ผนึก เทสโก� โลตัส 
มอบประสบการณ�ดิจ�ทัลเข�าถึงไลฟ�สไตล�ลูกค�าท่ัวประเทศ 

แม�ว�าแนวโน�มของโลกยุคดิจ�ทัลจะเดินหน�าเข�าสู�การพบกันระหว�างผู�ซ้ือและผู�ขายผ�านทางออนไลน� แต�ช�องทางจัดจำหน�ายและช�องทาง
ส่ือสารของบร�ษัทท่ีเป�นแบบออฟไลน�ยังคงมีความสำคัญไม�แพ�กัน โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีลูกค�ามีความหลากหลายและกับธุรกิจ
โทรคมนาคมอย�างเอไอเอสท่ีลูกค�ายังคงอยากทดลองโทรศัพท�มือถือและอ�ปกรณ�ต�างๆ ก�อนตัดสินใจเลือกซ้ือ เพราะฉะน้ัน หน�าร�านหร�อ
จ�ดบร�การที่มีพนักงานคอยให�คำแนะนำยังคงตอบโจทย�กลุ�มผู�บร�โภคในหลากหลายกลุ�ม รวมถึงช�วยเพ��มและรักษาการรับรู�ของ
แบรนด�ด�วย ด�วยเหตุน้ี ในช�วงต�นเดือนพฤษภาคมท่ีผ�านมา เอไอเอสจ�งได�ประกาศความร�วมมือกับเทสโก� โลตัส ในการจัดโซนแสดงสินค�า
และบร�การของเอไอเอสในบร�เวณดิจ�ทัลโซนของเทสโก� โลตัสทั่วประเทศกว�า 190 แห�ง

เป�าหมายของความร�วมมือ

• สามารถตอบโจทย�ความคาดหวังในประสบการณ�ด�านการช�อปป��งของลูกค�าท่ีให�ความสำคัญกับความคุ�มค�า 
  คุณภาพสินค�า ความสะดวกสบาย และประสบการณ�ที่ดี

• สามารถจัดแสดงสินค�าเพ�่อให�ลูกค�าทดลองใช�งาน เช�น สมาร�ทโฟนจากแบรนด�ชั้นนำรุ�นใหม�ล�าสุด รวมทั้ง
  สามารถให�ลูกค�าเลือกซื้อทุกบร�การของเอไอเอสได�สะดวกมากกว�าเดิม 

• สามารถร�วมออกแบบสินค�าและบร�การที่รวมสิทธิประโยชน�สำหรับลูกค�าของทั้งเอไอเอสและเทสโก� โลตัส 
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รายละเอียดเพ��มเติมที่ www.ais.co.th/fibre

เพ��มเติมที่ www.ais.co.th
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สถิติของหุ�น ADVANC (I)
รายละเอียดหลักทรัพย� 

มุมมองนักว�เคราะห� 

ราคาป�ด  188.50
ราคาสูงสุดใน 52 สัปดาห�  215.00
ราคาต่ำสุดใน 52 สัปดาห�  169.50
ปร�มาณการซื้อขายเฉลี่ย 5 วันย�อนหลัง  8,304,600
ปร�มาณการซื้อขายเฉลี่ย 10 วันย�อนหลัง  0.93
หน�วยเง�น บาท
จำนวนหุ�นทั้งหมด  2,973 ล�านหุ�น

ที่มา: Reuters ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 

ซื้อ
64% 

ถือ
28% 

ขาย
8% 

ราคาเป�าหมายเฉลี่ย 217 บาท
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สถิติของหุ�น ADVANC (II)

จำนวนเง�นป�นผลในป� 2560  7.08 บาท/หุ�น
อัตราผลตอบแทนเง�นป�นผล  3.76%
P/E (ย�อนหลัง 12 เดือน)  18 เท�า

ร�อยละการเปลี่ยนแปลงของราคา 

อัตราส�วนทางการเง�น 

1 วันย�อนหลัง  -1.57
5 วันย�อนหลัง  -2.84
3 เดือนย�อนหลัง  -3.33
6 เดือนย�อนหลัง  3.29
ตั้งแต�ต�นเดือนจนถึงป�จจ�บัน  -9.38
ตั้งแต�ต�นป�จนถึงป�จจ�บัน  -1.31

ติดต�อนักลงทุนสัมพันธ�ได�ที่

investor@ais.co.th หร�อโทร 0 2029 5014
เว็บไซต�: http://investor.ais.co.th

ที่มา: Reuters ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 


