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สารจากซีอีโอ

ด�วยความนับถือ
สมชัย  เลิศสุทธิวงค�

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

จนกว�าจะพบกันใหม�ครับ

ดังท่ีท�านผู�ถือหุ�นทราบว�าล�าสุดเอไอเอสได�เข�าร�วมประมูลใบอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ี 1800MHz และ
ชนะการประมูลจำนวน 2x5MHz ซ่ึงเอไอเอสมีสิทธิใช�คล่ืนความถ่ีน้ีไปอีก 15 ป� ท้ังน้ี เอไอเอสได�ศึกษา
ความคุ�มค�าก�อนตัดสินใจเข�าร�วมประมูลมาเป�นอย�างดี และเชื่อมั่นว�าบร�ษัทจะสามารถใช�ประโยชน�
จากคลื่นความถี่ใหม�นี้ได�มากกว�าทางเลือกอื่นๆ สำหรับการให�บร�การลูกค�า 4G และต�อยอดไปยัง
เทคโนโลยี 5G
ในส�วนของผลการดำเนินงานช�วงคร�ง่ป�แรกท่ีผ�านมา รายได�การให�บร�การหลักของบร�ษัทเติบโต 4.9% 
เทียบกับป�ก�อน จากทั้งธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่และอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งการรวมรายได�
ของซีเอสล็อกซ� อินโฟร� ท่ีตอนน้ีเอไอเอสได�เข�าซ้ือกิจการและเพ�กถอนออกจากตลาดหลักทรัพย�เสร็จ
สมบูรณ� โดยบร�ษัทยังคงคาดการณ�ว�าทั้งป�เราจะยังสามารถเติบโตได� 5-7% 

แม�การแข�งขันในตลาดจะยังเข�มข�นต�อเนื่อง เอไอเอสยังคงเน�นเร�่องการหาลูกค�าคุณภาพ และพัฒนา
สินค�าและบร�การที่ตอบโจทย�ลูกค�ามากข�้น เช�นล�าสุดได�ออกบร�การซิม NU Mobile ซ่ึงเป�นบร�การ
ออนไลน�ครบวงจรต้ังแต�การซ้ือซิมถึงการชำระเง�นท่ีทำผ�านโทรศัพท�มือถือ และท�านจะเห็นบร�การใหม�ๆ  
เช�นนี้มากข�้น ทั้งในด�านว�ดีโอคอนเทนต� โมบายมันนี่ รวมทั้ง IoT
การบร�หารต�นทุนของท้ังองค�กรยังดำเนินไปต�อเน่ือง ส�งผลให�ในช�วงคร�ง่ป�แรกกำไรสุทธิของเอไอเอส
อยู�ท่ี 16,042 ล�านบาท เติบโต 7.6% เทียบกับป�ก�อน ซ่ึงเอไอเอสได�ประกาศจ�ายเง�นป�นผลระหว�างกาล
สำหรับผลการดำเนินงานคร�ง่ป�แรกน้ีท่ี 3.78 บาท/หุ�น 

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น
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รายได�การให�บร�การหลัก
(พันล�านบาท)

ตัวเลขการดําเนินงาน
ที่สําคัญ

EBITDA
(พันล�านบาท)

กำไรสุทธิ
(พันล�านบาท)

คาดการณ�
ป� 2561

รายได�บร�การหลัก 

 +5-7%
YoY

ผลการดำเนินงานในคร�่งป�แรก
รายได�และการทำกำไรยังคงเติบโต พร�อมขยายเข�าสู�ตลาดลูกค�าองค�กร

• เติบโตจากทั้งธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่ 
   อินเทอร�เน็ตความเร็วสูง และการรวม
   รายได�ของ CSL พร�อมให�บร�การ
   ลูกค�าองค�กร

คาดการณ�
ป� 2561

อัตรา EBITDA margin 

 45-47%

คาดการณ�
ป� 2561

งบลงทุนประมาณ

 25,000
ล�านบาท

• บร�หารต�นทุนโครงข�ายต�อเนื่อง และ
   ลดค�าใช�จ�ายการตลาด เน�นหา
   ลูกค�าคุณภาพ

• เติบโตตาม EBITDA พร�อมจ�ายป�นผล
   ระหว�างกาล 3.78 บาท/หุ�น หร�อคิด
   เป�นอัตราผลตอบแทน 4%/ป�

47% 
margin

นักลงทุนสามารถดูผลประกอบการและคําอธิบายสําหรับไตรมาส 2/2561 เพ��มเติมได�ที่ http://investor.ais.co.th/quarterly_report.html

ธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่

ธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

ส�วนแบ�งตลาด
เชิงรายได�

48%

สัดส�วนลูกค�า
ที่ใช�งาน 4G

54%
จำนวนดาต�าเฉลี่ย

ที่ลูกค�าใช�งาน

8.9
กิกะไบต�/เดือน

ส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การ

7%

สัดส�วนรายได�ต�อ
รายได�บร�การรวม

3%

นักลงทุนสัมพันธ�

1H181H17

66.663.7

+4.9% YoY

1H17

34.5

1H18

37.9
+10% YoY

1H17

14.9

1H18

16.0
+7.6% YoY
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ไฮไลท�ประจำไตรมาส (I)
เอไอเอสประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz เพ��ม 2x5MHz เสร�มความเป�นผู�นำตลาด

ป�จจุบัน เอไอเอสใช�ช�วงคลื่นความถ่ีสําหรับให�บริการโทรศัพท�เคลื่อนที่รวมทั้งสิ้น 2x60MHz ทั้งคลื่นความถ่ีต่ํา (900MHz) และคลื่นความถ่ีสูง (1800/2100MHz) 
ภายใต�ระบบใบอนุญาตและสัญญาโรมมิ่งกับทีโอที สามารถให�บริการทั้งในด�านความครอบคลุมและความเร็วของสัญญาณอย�างมีคุณภาพ ทําให�เอไอเอสคงความ
เป�นที่หนึ่งในตลาดมาต�อเนื่องกว�า 28 ป�

คลื่นความถี่ที่เอไอเอสใช�งาน
แบ�งตามช�วงคลื่น

คลื่นความถี่ที่เอไอเอสใช�งาน 
แบ�งตามป�ที่หมดสิทธิใช�งาน

เม
กะ

เฮ
ิรต

ซ�

คลื่น
900

คลื่น
1800

คลื่น
2100

2x10
2x15

2x5

2x15

2x15

ใบอนุญาต
ใบอนุญาต

ใบอนุญาต
ท่ีประมูลล�าสุด

ใบอนุญาต

พันธมิตรกับทีโอที

เม
กะ

เฮ
ิรต

ซ�
ป�

2568
ป�

2570
ป�

2574

2x10
2x15 2x15

ป�
2576

2x15

2x5

เอไอเอสประมลูคลืน่ความถ่ีในครัง้นีเ้พ�่อ
เสริมคุณภาพบริการ 4G และยกระดับ
ความแข็งแกร�งของโครงสร�างพื้นฐาน
โทรคมนาคมไทย

ด�วยจํานวนคลื่นความถ่ีดังกล�าว ทําให�
เอไอเอสเป�นผู�ให�บร�การท่ีมคีลืน่ความถี่
มากท่ีสดุในอ�ตสาหกรรม เพ�่อให�บร�การ
ทัง้ 4G/3G/2G แก�ลูกค�าทัว่ประเทศกว�า 
40 ล�านเลขหมาย
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ไฮไลท�ประจำไตรมาส (II)
เอไอเอสประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz เพ��ม 2x5MHz เสร�มความเป�นผู�นำตลาด

การลงทุนเพ�่อขยายความจ�โครงข�าย (Network Capacity) สามารถทําได�สองว�ธี คือ เพ��มจํานวนคลื่นความถ่ี ซึ่งเปร�ยบเหมือนการเพ��มจํานวนเลนถนน หร�อเพ��มจํานวน
สถานีฐานและใช�เทคโนโลยีทางว�ศวกรรม เปร�ยบเหมือนการสร�างถนนหลายชั้น ในแต�ละช�วงเวลา ผู�ให�บร�การจะเลือกว�ธีที่ให�ความคุ�มค�าในการลงทุนสูงสุดประกอบกับการ
พ�จารณาส�วนอื่นๆ สําหรับการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้ เอไอเอสประเมินว�าการประมูลเพ�ยง 2x5MHz ณ เวลานี้มีเง�่อนไขและความคุ�มค�าเหมาะสมที่สุด

คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ� 
มีความเหมาะสมในเชิงความคุ�มค�าในการลงทุน 

เทียบกับ

• ประหยัดเง�นลงทุนระยะยาว

• ใช�ได�กับอ�ปกรณ�โครงข�าย 
  1800MHz เดิมที่มีอยู�แล�ว

• ทยอยเป�ดใช�งานได�ทันที

สร�างสถานีฐานเพ��ม เป�ดคลื่นความถี่เพ��ม 2x5MHz 
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ไฮไลท�ประจำไตรมาส (III)
เอไอเอสประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz เพ��ม 2x5MHz เสร�มความเป�นผู�นำตลาด

ด�วยเทคนิคของ 4G หากผู�ให�บร�การมีคล่ืนความถ่ีที่ไม�ติดกัน สามารถลงทุนเพ�่อนํา
คลื่นความถี่คนละย�าน (เช�น 1800MHz กับ 2100MHz) มารวมกันเพ�่อเพ��มความเร็ว
การใช�งานได� หร�อทีเ่ร�ยกว�า Carrier Aggregation (CA) แต�อาจมขี�อจาํกัดของโทรศัพท�
มือถือซึ่งรุ�นที่รองรับเทคนิคดังกล�าวเป�นรุ�นที่มีราคาสูง 

ทัง้นี ้หากเอไอเอสรวมคลืน่ความถีท่ีป่ระมลูเพ��มมากับคลืน่ความถีเ่ดมิ จะทาํให�เอไอเอส
มีคล่ืน 1800MHz กว�าง 2x20MHz ติดกันเป�นผนืเดยีว ซึง่เป�นมาตรฐานของเทคโนโลยี 
4G ที่ให�ประสิทธิภาพสูงสุด โดยลูกค�าที่ใช�งานโทรศัพท�ที่รองรับ 4G ทุกรุ�นจะได�รับ
ความเร็วในการใช�งานเพ��มข�้น โดยเฉพาะเคร�่องโทรศัพท�ในระดับราคาต่ําถึงกลางที่
สามารถรองรับความเร็วได�มากข�้นกว�า 30% ของความเร็วเดิม

เพ��มประสบการณ�การใช�งานของลูกค�าทุกกลุ�ม
ด�วยมาตรฐาน 4G ประสิทธิภาพสูงสุด

เอไอเอสเป�นผู�ให�บร�การ 4G 
รายเดียวที่มีคลื่นความถี่ 

4G-1800MHz ที่ติดกัน 2x20MHz ”
“

300

200

100

~30%

~20%

~15%
ความเร็วดาวน�โหลด1) 

(Mbps)  

โทรศัพท�มือถือ
4G ท่ีไม�

รองรับ CA

โทรศัพท�มือถือ
4G ท่ีรับ CA 
สองแบนด�2)

โทรศัพท�มือถือ
4G ท่ีรับ CA 
สามแบนด�3)

ความเร็วท่ีเพ��มข�้น 15-30% 
เม่ือเป�ดคลื่นความถี่ 1800MHz 
ท้ัง 2x20MHz ท่ีติดกัน

1) แสดงความเร็วสูงสุดก�อนรวมเทคนิคอื่นๆ เช�น MIMO
2) เช�น iPhone 6S 
3) เช�น iPhone 7 ถึง iPhone X

6
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ไฮไลท�ประจำไตรมาส (IV)
เอไอเอสประมูลคลื่นความถี่ 1800MHz เพ��ม 2x5MHz เสร�มความเป�นผู�นำตลาด

ในป� 2563 เทคโนโลยี 5G จะเร่ิมเป�ดบริการเชิงพาณิชย�อย�างเป�นทางการใน
ประเทศที่มีความพร�อม สําหรับประเทศไทย ทางกสทช.กําลังศึกษาถึงคลื่น
ความถ่ีท่ีเหมาะสมเพ�่อนาํมาจดัสรรเพ��มเติม การประมลูคลืน่ความถ่ี 1800MHz 
ในครั้งนี้ ทําให�เอไอเอสยังคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร�งสําหรับรองรับการ
ประมูลคล่ืนความถ่ีในอนาคต พร�อมทั้งทําให�มีความจ�โครงข�ายเพ�ยงพอไปจน
กว�าจะเร��มใช�เทคโนโลยี 5G หร�อจนกว�าจะมีโอกาสอื่นที่เหมาะสมในการครอบ
ครองคลื่นความถี่เพ��มเติม

ลดความเสี่ยงและเตร�ยมความพร�อมสำหรับอนาคต

นักลงทุนสัมพันธ�

รักษาความแข็งแกร�งทางการเง�น
(ณ ไตรมาส 2/2561)

ย�านความถี่ในประเทศไทยที่อาจนำมาประมูล
ในอนาคตสำหรับทั้งเทคโนโลยี 4G/5G

Roadmap เทคโนโลยี 5G

ผลตอบแทนต�อ
ส�วนของผู�ถือหุ�น

64%

หนี้สินสุทธิต�อ 
EBITDA

1.2 เท�า กระแสเง�นสดจากการ
ดำเนินงานในคร�่งป�แรก

35,000
ล�านบาท

400MHz
700MHz
900MHz

2600MHz
3.4-3.8GHZ
26-28GHZ

การใช�คล่ืนความถี่ขึ้นอยู�กับ
• มาตรฐานคลื่นความถ่ีและเทคโนโลยี
• การจัดสรรคล่ืนความถ่ีโดยภาครัฐ
• รูปแบบบริการบนคล่ืนความถ่ีน้ัน

1800MHz

•  มาตรฐานด�านคลื่นความถี่
   และเทคโนโลยี 5G มีความ
   ชัดเจน
•  ผู�ให�บร�การบางประเทศ 
   เช�น จ�น เกาหลีใต� เร��มเป�ด
   ใช�งาน 5G

•  ผู�ให�บร�การที่มีความ
   พร�อมเป�ดให�บร�การ 5G 
   เชิงพาณิชย�อย�างเป�น
   ทางการ 

2562 2563
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เอไอเอสผสานเทคโนโลยีออนไลน�เชื่อมออฟ ไลน� 
ตอบโจทย�ลูกค�าทุกกลุ�ม (I)

เอไอเอสได�ปรับยุทธศาสตร�ต�อเนื่องเพ�่อก�าวเข�าสู�การทํา Full Service Digitization 
ตอบโจทย�ลูกค�าทุกช�วงอายุในยุคดิจ�ทัล และลดต�นทุนการให�บร�การในระยะยาว ด�วย
เป�าหมายการเป�น “ที่ 1 ดูแลด�วยใจ ให�ชีว�ตดิจ�ทัล” พร�อมให�ความสําคัญเร�่องความ
ปลอดภัยของข�อมูลส�วนบุคคล ในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพการให�บริการจาก
พนักงานโดยตรง (human touch)

ท่ี 1 ดูแลด�วยใจ

เป�ดระบบแสดงตนแบบพ�สูจน�อัตลักษณ� (Face Recognition) 

สําหรับการเป�ดเบอร�ใหม�ที่ช�องทางทั่วประเทศ ด�วยความถูกต�องแม�นยํา
สูงสุด คํานึงถึงความปลอดภัยของข�อมูลลูกค�า  และเป�นผู�ให�บร�การราย
แรกที่พัฒนาระบบ Face Recognition บนตู� Service Kiosk 80 ตู�

ให�บร�การ “Full-E” เช็ค/จ�าย/รับบิลและใบเสร็จบนแอปพลิเคชัน myAIS

1. eBill สามารถเช็คบิลค�าใช�บร�การผ�านมือถือ พร�อม 
    SMS แจ�งเตือน 

2. ePay จ�ายบิลออนไลน�ได�ทั้ง Mobile Banking, Rabbit 
    LINE Pay และผูกตัดอัตโนมัติกับบัตรเครดิตทุกธนาคาร

3. eReceipt เร�ยกดูใบเสร็จย�อนหลังได�สูงสุด 3 เดือน 
    (เร��มไตรมาส 4 ป�นี้)
 

ePay
eReceipt
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9นักลงทุนสัมพันธ�

ท่ี 1 ดูแลด�วยใจเอไอเอสผสานเทคโนโลยีออนไลน�เชื่อมออฟ ไลน� 
ตอบโจทย�ลูกค�าทุกกลุ�ม (II)

ร�วมมือกับ Google พัฒนา Google Assistant 

เอไอเอสเป�นผู�ให�บร�การรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ที่ร�วมพัฒนา
ระบบให�ลูกค�าสามารถเข�าแอปพลิเคชัน myAIS และ AIS PLAY ได�โดยส่ัง
งานด�วยเสียงภาษาไทย พร�อมเตร�ยมเป�ดตัว Alex Robot ที่ใช�เทคโนโลยี
ป�ญญาประดิษฐ� (AI) เพ�่อโต�ตอบและให�ข�อมูลสินค�าและบร�การ

ดูแล เข�าถึงใจกลุ�มสูงวัยไฮเทค 

เอไอเอสได�จัดต้ัง “Angel Team” เพ�่อดูแลลูกค�าสูงวัยที่สนใจเร�ยนรู�เทคโน-
โลยีใหม�ๆ โดยเฉพาะ ซ่ึงพนักงานที่ดูแลได�รับการอบรมให�มีความใจเย็นและ
สื่อสารด�วยภาษาที่เข�าใจง�าย เพ�่อให�ลูกค�าสบายใจตลอดเวลาที่รับบร�การ

เพราะทุกคนคือคนสําคัญ 
คลิกดูโฆษณา Angel team หร�อค�นหา 
“สอนลุงเป�นครั้งสุดท�าย…ได�ไหม” 
บน YouTube

เป�ดตัวแพ็กเกจ NU Mobile 

บร�การซิมโทรศัพท�เคลื่อนที่แบบออนไลน�ครบวงจร 
ตั้งแต�การซื้อซิมผ�านเว็บไซต� ยืนยันตัวตนแบบดิจ�ทัล 
และชําระเง�นผ�านบัตรเครดิตหร�อกระเป�าเง�นอิเล็ก
ทรอนิกส� ตอบโจทย�คนยุคใหม�ด�วยความสะดวก
สบาย ง�าย และไร�กังวลกับปร�มาณดาต�าไม�จํากัด

https://www.youtube.com/watch?v=hIt5azwksvg


เพ��มเติมที่ https://numobile.io เพ��มเติมที่ www.ais.co.th/fibre

เร��มต�น 2,999.- เร��มต�น

2,999.- 
เน็ตบ�านความเร็วสูงสุด
(ดาวน�โหลด/อัพโหลด)

100
Mbps1Gbps/ 

100 GB โทรฟร� 600 นาที
ซิมมือถือบนเคร�อข�าย เร็วสุด แรงสุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�

AIS  SUPER WIFI ใช�ไม�อั้น
กว�า 1 แสนจ�ด

รับสิทธิ์
AIS Serenade Platinum

• เน็ตไม�มีหมด เร็ว 2 Mbps
• โซเชียล เพลง ดูคลิป ไม�อ้ัน 
  ยันสิ�นเดือน

• โทรทุกค�าย 100 นาที

• SMS 100 ครั้ง

1Gbps

ราคารวม vat
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สถิติของหุ�น ADVANC

ติดต�อนักลงทุนสัมพันธ�ได�ที่

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

มุมมองนักว�เคราะห� รายละเอียดหลักทรัพย�

อัตราส�วนทางการเง�น

ถือซื้อ

ราคาป�ด  197 บาท
ราคาสูงสุดใน 52 สัปดาห�  215 บาท
ราคาต่ำสุดใน 52 สัปดาห�  174 บาท
ปร�มาณการซื้อขายเฉลี่ย 5 วันย�อนหลัง  4.7 ล�านหุ�น
จำนวนหุ�นทั้งหมด  2,973 ล�านหุ�น

P/E  18.7 เท�า
อัตราผลตอบแทนเง�นป�นผล 4% ต�อป�

ที่มา: REUTERS ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

75%

25%


