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จนกว�าจะพบกันใหม�

ในป� 2561 ทีผ่�านมา ตลาดโทรคมนาคมไทยยังคงถูกท�าทายด�วยการเปลีย่นแปลงด�านเทคโนโลยี โจทย�สาํคญั
ของเอไอเอส คือการใช�ข�ดความสามารถของเทคโนโลยีเพ�่อสร�างการเร�ยนรู�ให�พนกังาน รวมทัง้พฒันาโครงสร�าง
พ�้นฐานด�านดจิ�ทลั เพ�่อเป�นส�วนหนึง่ของการยกระดบัคุณภาพชวี�ตคนไทย 

ภาพรวมผลประกอบการของทัง้ป� 2561 รายได�การให�บร�การของเราเตบิโตข�้น 3.8% ทําให�ยังคงสามารถ
ครองส�วนแบ�งการตลาดมากท่ีสดุในตลาดโทรศัพท�เคล่ือนทีก่ว�า 48% เป�นผลมาจากผู�ใช�งานมือถือ 4G 
ท่ีเพ��มข�้นคิดเป�นสัดส�วน 59% สาํหรบัธุรกิจอนิเทอร�เน็ตบ�าน เอไอเอส ไฟเบอร� มีลกูค�าใช�บร�การเพ��มข�้น
กว�า 209,300 ราย ทาํให�ป�จจ�บันนัน้มลีกูค�าจาํนวน 730,500 ราย ในขณะทีธุ่รกิจดจิ�ทลัเซอร�ว�สฝ��งลูกค�าทัว่ไป 
ความนิยมใช�งาน AIS PLAY ยังคงเพ��มข�้นต�อเน่ืองจากคอนเทนต�ท่ีแตกต�าง ทําให�มีลกูค�าใช�งานต�อเน่ืองกว�า 
2 ล�านคน ส�วนในฝ��งลกูค�าองค�กร การควบรวมกิจการของซีเอสลอกซ� อินโฟ ทําให�เอไอเอสสามารถให�
บร�การลกูค�าองค�กรได�อย�างครบวงจร ทัง้ด�านอนิเทอร�เนต็ คลาวด� และไอซีท ีโดยทาํให�รายได�จากลกูค�า
องค�กรเพ��มเป�น 10% ของรายได�บร�การรวม

ขณะเดยีวกัน เอไอเอสยังคงสร�างผลกําไรต�อเน่ืองเป�นจํานวน 29,682 ล�านบาท และเสนอจ�ายเง�นป�นผลรวม
ท้ังป� คดิเป�น 7.08 บาทต�อหุ�น ทัง้นี ้ในวนัที ่28 มนีาคมนี ้เอไอเอสจะจดัประชมุผู�ถอืหุ�น ซึง่ผมหวังว�าจะได�พบ
กับท�านผู�ถือหุ�นทกุท�านในงาน เพ�่อมารับฟ�งทศิทางการดาํเนนิงานของเอไอเอสในป� 2562 นี้

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น
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ไฮไลท�ผลการดำเนินงานในป� 2561
รักษาความเป�นผู�นำในตลาดโทรศัพท�เคลื่อนที่ พร�อมขยายบรอดแบนด�และดิจ�ทัลเซอร�ว�ส

รายได�การให�บร�การหลัก
(พันล�านบาท)

ตัวเลขการดําเนินงาน
ที่สําคัญ

คาดการณ�
ป� 2562

เติบโตด�วยอัตราเลข
ตัวเดียวระดบักลาง

• เติบโตจากทัง้ธรุกิจโทรศัพท�เคลือ่นที ่
   อินเทอร�เน็ตความเร็วสูง และการ
   รวมรายได�ของ CSL พร�อมให�บร�การ
   ลูกค�าองค�กร

คาดการณ�
ป� 2562

อัตรา EBITDA margin 

 ใกล�เคียงเดิม

คาดการณ�ป� 2562
งบลงทุนประมาณ

 20,000-
25,000 
ล�านบาท

• บร�หารต�นทุนโครงข�ายต�อเนื่อง และ
   ลดค�าใช�จ�ายการตลาด เน�นหาลูกค�า
   คุณภาพ

• ประกาศจ�ายป�นผล 7.08 บาท/หุ�น 
   หร�อ 70% ของกําไรสุทธิ

นักลงทุนสามารถดูผลประกอบการและคําอธิบายสําหรับไตรมาส 4/2561 เพ��มเติมได�ที่ http://investor.ais.co.th/quarterly_report.html

ธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่

ธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

ส�วนแบ�ง
ตลาด

เชิงรายได�

48%

สัดส�วน
ลูกค�า

ที่ใช�งาน 4G

59%

จำนวนดาต�า
เฉลี่ยที่ลูกค�าใช�งาน

11
กิกะไบต�/เดือน

จำนวนลูกค�า

730,500
ราย

สัดส�วนรายได�
ต�อรายได�บร�การรวม

3.6%

ส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การ

8%

+3.8% 

+4.7% 

-1.3% 

EBITDA
(พันล�านบาท)

กำไรสุทธิ
(พันล�านบาท)

ป� ‘61ป� ‘60

133129

ป� ‘60

70.5

ป� ‘61

74.8

ป� ‘60

30.1

ป� ‘61

29.7



ไฮไลท�ประจำป� 2561 (I)
ในป� 2561 เอไอเอสได�ขยายการลงทุนด�านเคร�อข�าย และขยายการให�บร�การไปในหลากหลายธุรกิจเพ�่อสร�างแหล�งรายได�ใหม�
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เพ�่อเสร�มความแข็งแรงด�านเคร�อข�ายโทรศัพท�
เคลื่อนที่ เอไอเอสได�ชนะการประมูลใบอนุญาต
คลื่นความถ่ี 1800MHz จํานวน 5MHz ทําให�
มีปร�มาณคลืน่ความถ่ีใช�งานมากทีสุ่ดในอ�ตสา-
หกรรมถึง 2x60MHz อกีทัง้ยังคงพฒันาคุณภาพ
โครงข�ายโดยการใช�เทคโนโลยี  2CA/3CA 
(Carrier Aggregation) และ MIMO antennae 
นอกจากนั้น ยังคงลงทุนขยายบร�การเอไอเอส 
ไฟเบอร� เข�าสู� 57 จงัหวดั ครอบคลมุกว�า 7 ล�าน
ครัวเร�อน

ขยายบร�การไปยังกลุ�มลูกค�าองค�กร โดยเข�าซื้อ
กิจการซีเอสล็อกซ อินโฟ เพ�่อให�บร�การ Cloud 
และ Digital Solution แบบครบวงจร (end-to-end) 
แก�องค�กรธุรกิจและ SME รวมถึงได�ขยายโครงข�าย 
NB-IoT ครอบคลุมทั่วประเทศ และร�วมมือกับ
พันธมิตรในหลากหลายภาคส�วน เพื่อเตรียม
พร�อมรองรับเทคโนโลยี 5G

เข�าร�วมลงทุนในบร�ษัทร�วมค�าแรบบิท-ไลน�เพย� 
(RLP) โดยถือหุ�นหนึง่ในสาม เพ�่อให�บร�การกระเป�า
เงินอิเล็กทรอนิกส� ซึ่งในป�จจุบัน มีลูกค�าท่ีลง
ทะเบียนทั้งสิ้น 5 ล�านราย และคาดหวังจะเพิ่ม
จํานวนลูกค�ามากข�้น

พร�อยขยาย use case ไปยังบัตรแรบบิท ให�ลูก
ค�าที่โดยสารรถไฟฟ�าสามารถเติมและชําระค�า
โดยสารผ�านกระเป�า RLP ได�
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ไฮไลท�ประจำป� 2561 (II)

เตร�ยมความพร�อมเพ�่อให�บร�การเทคโนโลยี 5G 

เอไอเอสได�ร�วมกับคณะว�ศวกรรมศาสตร� จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย ภายใต�
การสนับสนุนจาก กสทช. เพ�่อว�จัยและทดสอบบร�การเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G 
โดยใช�พ�้นท่ีสยามสแควร� ตัง้ 5G Garage Innovation LAB ซึง่เป�นศูนย�ทดลอง
ทดสอบ 5G ในป� 2562 – 2563 เพ�่อสร�างองค�ความรู�ที่จะนําไปสู�การพัฒนา
นวัตกรรมให�เกิดประโยชน�ต�อประชาชน ภาคอ�ตสาหกรรม และทุกภาคส�วน
ทีเ่ก่ียวข�อง

ภายใน 5G Garage Innovation LAB ประกอบไปด�วยข�อมูลเก่ียวกับ
เทคโนโลยี 5G ได�แก�
 

รายละเอียด
โครงสร�างการ
ทํางานของ 5G

อ�ปกรณ�โครงข�าย,
อ�ปกรณ�รับ-ส�ง
สัญญาณ 5G

รปูแบบการใช�งาน
หร�อ Use case ที่

มาจากความร�วมมอื
ของผู�ผลติอ�ปกรณ�

ระดบัโลก



เพ��มเติมที่ http://www.ais.co.th/roaming/sim2fly

FIXED-MOBILE-CONTENT
CONVERGENCE

เพ��มเติมที่ http://www.ais.co.th/fibre/package_power4maxx.html

399 บาท เร��มต�น 899

เอเชีย & ออสเตรเลีย
(ไม�รวม เว�ยดนามและบรูไน) ทุกทว�ปทั่วโลก

เล�นเน็ต Non-Stop เต็มสป�ด 5GB
1 ซิม/แพ็กเกจ ใช�ได�หลายประเทศ
ใช�ได�กว�า 70 ประเทศทุกทว�ปทั่วโลก
ประหยัดสุดๆ เร��มต�นวันละ 50 บาท
เติมแพ็กเสร�มประหยัดกว�าซื้อซิมใหม�
ไม�ใช�ลูกค�าเอไอเอสก็ใช�ได�
โทร AIS CALL CENTER ฟร�!! +6622719000

SIM2Fly Value Data Roaming SIM
For Your Journeys

เน็ตบ�านแรงสูงสุด
(ดาวน�โหลด/อัปโหลด)

แพ็กเกจเร��มต�น

50/ 20
Mbps

699 บาท/
เดือน

แพ็กเกจ Movie Full HD 
กับ PLAY Movies
ฟร� 12 เดอืน

MAX Speed 
แรงต�อเน่ือง 
5 GB*

อนิเทอร�เน็ต 
NEXT G ฟร�

AIS SUPER WiFi 
ใช� ไม�อัน้ 



สถิติของหุ�น ADVANC
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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

ราคาป�ด  183.5 บาท
ราคาสูงสุดใน 52 สัปดาห�  215 บาท
ราคาต่ำสุดใน 52 สัปดาห�  165 บาท
ปร�มาณการซื้อขายเฉลี่ย 5 วันย�อนหลัง  7.3 ล�านหุ�น
จำนวนหุ�นทั้งหมด  2,973 ล�านหุ�น

P/E  18.3 เท�า
อัตราผลตอบแทนเง�นป�นผล 3.86% ต�อป�

ที่มา: REUTERS ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ� 2562

70%

26%
4%

ราคาเป�าหมาย
209 บาท

ซื้อ
ถือ
ขาย


