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รายเดียวในไทย



สารจากผู�บร�หาร

สมชัย  เลิศสุทธิวงค�
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

จนกว�าจะพบกันใหม�

ผ�านพ�นไปแล�วสําหรบัผลประกอบการไตรมาส 1/2562 โดยเอไอเอสมรีายได�การให�บร�การเตบิโตข�้น 2.5% 
เทียบกับป�ก�อน แม�ว�าธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่เติบโตเพ�ยง 1% เนื่องจากยังคงมีผลกระทบเร�่องการแข�งขัน
ด�านราคา แต�ธรุกจิอนิเทอร�เน็ตความเรว็สงูและธรุกิจให�บร�การลกูค�าองค�กรมีอตัราการเตบิโตในระดบั 
20% โดยเฉพาะเอไอเอส ไฟเบอร� ทีไ่ตรมาสนีม้ลีกูค�าเพ��มข�้นกว�า 64,500 ราย ซึง่สงูทีสุ่ดในรอบ 7 ไตรมาส 
ทาํให�โดยสรปุกําไรสทุธใินไตรมาสน้ีจ�งอยู�ท่ี 7,615 ล�านบาท ซ่ึงเพ��มข�้นต�อเนือ่งเป�นไตรมาสท่ีสามตดิต�อกัน 

ในไตรมาส 1/2562 เราได�เป�ดตัวบร�การใหม�ๆ  ในด�านดจิ�ทลัเซอร�ว�สหลายอย�าง โดยมุ�งเน�นการสร�างดจิ�ทัล
แพลตฟอร�มเพ�่อต�อยอดการสร�างรายได�รปูแบบใหม�ๆ  ในอนาคต เช�น การเป�นนายหน�าขายประกันการ
เดินทางแบบออนไลน� รวมถึงการขายบร�การเข�าสู�กีฬา eSports ซึ่งเป�นการแข�งขันเกมออนไลน�ที่กําลังได�
รับความนิยมอย�างมากทั้งในต�างประเทศและในประเทศไทย 

แม�ว�าในระดบัมหภาคยังคงมคีวามกดดนัจากสงครามการค�าระหว�างประเทศมหาอํานาจ ในภาพรวมบร�ษทั
คาดว�าจะไม�มผีลกระทบกับการดาํเนนิงานทีใ่ห�บร�การดาต�ากับลกูค�าเป�นหลัก ทัง้นี ้เอไอเอสสือ่สารอย�าง
ใกล�ชดิกับผู�ผลติและผู�จาํหน�ายทกุรายทีเ่ก่ียวข�อง เพ�่อวางแผนป�องกันความเส่ียงใดๆ ทีอ่าจเกิดข�้น พร�อม
ยังคงคาดการณ�ผลประกอบการทั้งป�ที่ให�กับนักลงทุนไว�เช�นเดิม

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น
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ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2562
รักษาความเป�นผู�นำในตลาดโทรศัพท�เคล่ือนท่ี พร�อมสร�างความแข็งแกร�งในธุรกิจบรอดแบนด�และขยายบร�การดิจ�ทัลเซอร�ว�สท่ีสำคัญ

นักลงทุนสามารถดูผลประกอบการและคําอธิบายสําหรับไตรมาส 1/2562 เพ��มเติมได�ที่ http://investor.ais.co.th/quarterly_report.html

รายได�การให�บร�การหลัก
(พันล�านบาท)

คาดการณ�
ป� 2562

เติบโตด�วยอัตราเลข
ตัวเดียวระดบักลาง

• เติบโตจากทัง้ธรุกิจโทรศัพท�เคลือ่นที ่
   อินเทอร�เนต็ความเร็วสงู และจาการ
   ให�บร�การลกูค�าองค�กร

คาดการณ�
ป� 2562

อัตรา EBITDA margin 

 ใกล�เคียง
ป�ก�อน

คาดการณ�ป� 2562
งบลงทุนประมาณ

 20,000-
25,000 
ล�านบาท

• รายได�การให�บร�การเติบโต ชดเชย
   ด�วยค�าใช�จ�ายโครงข�ายและ
   แคมเปญการตลาด

• ค�าเส่ือมราคาโครงข�ายและค�าตัด
   จาํหน�ายใบอนญุาตเพ��มข�้น

+2.5% YoY

43.1%
margin

คงที่

-5.3% YoY 

EBITDA
(พันล�านบาท)

กำไรสุทธิ
(พันล�านบาท)

1Q191Q18

34.033.1

1Q18

18.9

1Q19

18.9

1Q18

8.0

1Q19

7.8

ตัวเลขการดําเนินงาน
ที่สําคัญ

ธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่

ธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

ส�วนแบ�ง
ตลาด

เชิงรายได�

48%

สัดส�วนลูกค�า
ที่ใช�งาน 4G

63%
เพ��มข�้นอย�าง

ต�อเนื่อง

จำนวนดาต�า
เฉลี่ยที่ลูกค�าใช�งาน

11.4
กิกะไบต�/เดือน

จำนวนลูกค�า

795,000
ราย

ลูกค�าเพ�่มข�้นสุทธิ

64,500 ราย
สูงที่สุดในรอบ

7 ไตรมาสส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การ

9%

สัดส�วนรายได�
ต�อรายได�

บร�การรวม

3.8%



ไฮไลท�ประจำไตรมาส 1/2562
เอไอเอสขยายบร�การเข�าสู� eSports พร�อมผลักดัน Game Ecosystem
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eSports

การจัดการแข�งขัน
ว�ดีโอเกมระดับโลก

ตลาด eSports คาดมีมูลค�า
กว�า 1,000 ล�านเหร�ยญ

สหรัฐในป� 2562

สร�างรายได�จากหลายรูปแบบ
ทั้งลิขสิทธิ์ ตั๋วเข�าชม โฆษณา

สินค�าแบรนด�ที่เกี่ยวข�อง

มีผู�ชมติดตามกว�า 454
ล�านคนทั่วโลก ทั้งชมสด

และผ�านการสตร�มมิ�ง
สนับสนุนการแข�งขัน

• สร�างแพลตฟอร�ม eSports เช่ือมต�อทุกหน�วยงาน
   เพ�่อสนบัสนนุการแข�งขนัแบบสะดวกทกุท่ีทุกเวลา

สร�างการรับรู�

• เป�ดช�องทางการรับชมการแข�งขันทัง้บน AIS PLAY
   และ PLAYBOX ร�วมกับช�อง eGG Network

สินค�าและบร�การตอบโจทย�

• ออกแพ็กเกจสําหรบัคอเกมทัง้บนมอืถือและเนต็บ�าน
• เตร�ยมเป�ดขายสนิค�ากลุ�ม eSports บน AIS Online Store
• รบัสทิธพิ�เศษทีม่ากกว�าหากเติมเง�นเกมและซ้ือไอเทมเกมผ�าน
   Rabbit Line Pay และบลิเอไอเอส

เสร�มสร�างบุคลากร

• ร�วมกับมหาว�ทยาลยัชัน้นาํ และชมรม eSports สนบัสนนุด�าน
   องค�ความรู� หลกัสูตร และการฝ�กงาน ต�อยอดการบร�หารด�าน 
   eSportd อย�างต�อเนือ่ง

ที่มา: Reuters, CNN, Newzoo



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



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  192 บาท
ราคาสูงสุดใน 52 สัปดาห�  206 บาท
ราคาต่ำสุดใน 52 สัปดาห�  165 บาท
ปร�มาณการซื้อขายเฉลี่ย 5 วันย�อนหลัง  6.6 ล�านหุ�น
จำนวนหุ�นทั้งหมด  2,973 ล�านหุ�น

P/E  19.5 เท�า
อัตราผลตอบแทนเง�นป�นผล 3.69% ต�อป�

ที่มา: REUTERS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

70%

26%
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ราคาเป�าหมาย
210 บาท
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