
จดหมายข�าวนักลงทุน
ฉบับที่ 3/2562

เป�นเพ�่อนกับนักลงทุนสัมพันธ�
เอไอเอสบน LINE@

ผลักดันการสร�าง
สังคมดิจ�ทัลอย�างยั่งยืน

ให�คนไทยรู�เท�าทันโลกดิจ�ทัล

อ��นใจ CYBER



สารจากผู�บร�หาร
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ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

ในช�วงไตรมาส 2/2562 เอไอเอสได�ทยอยปรบัโครงสร�างแพก็เกจให�เหมาะสมกบัการใช�งานดาต�าของลกูค�าอย�าง
ต�อเนือ่ง ทาํให�รายได�ธรุกจิโทรศพัท�เคลือ่นทีเ่ตบิโตดขี�้นกว�า 5% เทยีบกบัป�ก�อน โดยมลีกูค�าระบบรายเดอืน
เพ��มข�้นกว�า 249,700 เลขหมาย เอไอเอสยังคงลงทุนในโครงข�ายและแบรนด�เพ�่อรักษาความเป�นผู�นําที่
แขง็แกร�ง และเพ�่อเตร�ยมความพร�อมในการให�บร�การ 5G เราได�เข�ารบัการจดัสรรคลืน่ความถี ่700MHz 
ซึ่งจะสามารถเร��มใช�งานได�ในเดือนตุลาคมป�หน�า 

สําหรบัธรุกจิเนต็บ�าน เรายงัคงตัง้เป�าลกูค�า 1 ล�านรายภายในสิ�นป�นี ้โดยเอไอเอส ไฟเบอร� ยงัคงมรีายได�
เติบโตสูงที่สุดในอ�ตสาหกรรมกว�า 26% จากการเน�นนําเสนอแพ็กเกจแบบคอนเวอร�เจนซ�แก�ลูกค�าของ
เอไอเอส ซึง่จะช�วยให�เราได�ลกูค�าทีม่คีณุภาพ ทาํให�โดยสรปุในไตรมาส 2/2562 เรามรีายได�การให�บร�การ
หลักที่เติบโต 6% หากหักรายการพ�เศษ กําไรสุทธิอยู�ที่ 8,234 ล�านบาท เติบโตต�อเนื่องเป�นไตรมาสที่สี่ 
ส�วนภาพรวมคร�่งป�แรกนัน้ เอไอเอสมรีายได�เราเตบิโต 4.1% และยงัคงรกัษาอตัรากาํไร EBITDA ที ่43.7% 
พร�อมประกาศจ�ายเง�นป�นผล 3.78 บาท/หุ�น

นอกเหนือจากการสร�างผลการดําเนินงานที่ดี เราต�องการเติบโตอย�างยั่งยืนและเป�นรูปธรรม จ�งได�แบ�ง
กลยุทธ�ด�านความย่ังยืนเป�น 7 ด�าน โดยป�นี้เราเน�นการส�งเสร�มความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช�
อินเทอร�เน็ตและสังคมออนไลน�เพ�่อผลักดันให�สังคมไทยเติบโตอย�างรู�เท�าทันโลกดิจ�ทัล 

เอไอเอสจะมุ�งมั่นส�งเสร�มสังคมดิจ�ทัลของประเทศไทยให�ดียิ�งข�้นไปครับ

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น
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ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562
เติบโตต�อเนื่องในทุกธุรกิจ และคงเป�าคาดการณ�ทั้งป�

ตัวเลขทางการเง�นไม�รวมการตั้งสํารองตามกฎหมายเกี่ยวกับค�าใช�จ�ายสําหรับพนักงานเกษียณ
นักลงทุนสามารถดูผลประกอบการและคําอธิบายสําหรับไตรมาส 2/2562 และคร�่งป�แรกของป� 2562

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

รายได�การให�บร�การหลัก
(พันล�านบาท)

คาดการณ�
ป� 2562

เตบิโตด�วยอตัราเลข
ตวัเดยีวระดบักลาง

• ARPU ธรุกิจโทรศัพท�เคลือ่นทีป่รบัตวั
   ดขี�้น และเติบโตต�อเนือ่งในธรุกจิ
   เนต็บ�าน

คาดการณ�
ป� 2562

อัตรา EBITDA margin 

 ใกล�เคียงเดิม

คาดการณ�ป� 2562
งบลงทุนประมาณ

 20,000-
25,000 
ล�านบาท

• รายได�การให�บร�การเติบโต ชดเชย
   ด�วยค�าใช�จ�ายโครงข�ายและค�าใช�จ�าย
   ในการขายและบร�หารที่สูงข�้น

• เติบโตต�อเนือ่งเป�นไตรมาสทีส่ี่
   ติดต�อกัน แม�ค�าเสือ่มราคาจาก
   โครงข�ายทีล่งทนุยงัคงเพ��มข�้น

+5.8%

44.2%
margin

+4%

+2.9%

EBITDA
(พันล�านบาท)

กำไรสุทธิ
(พันล�านบาท)

2Q192Q18

33.1 35.4

2Q18

19.0

2Q19

19.8

2Q18

8.0

2Q19

8.2

ตัวเลขการดําเนินงาน
ที่สําคัญ

ธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่

ธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

ส�วนแบ�ง
ตลาด

เชิงรายได�

49%

สัดส�วนลูกค�า
ที่ใช�งาน 4G

66%
เพ��มข�้นอย�าง

ต�อเนื่อง

จำนวนดาต�า
เฉลี่ยที่ลูกค�าใช�งาน

11.5
กิกะไบต�/เดือน

จำนวนลูกค�า

855,400
ราย

ลูกค�าเพ�่มข�้นสุทธิ

60,400
ราย

ส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การ

9%

สัดส�วนรายได�
ต�อรายได�

บร�การรวม

3.9%



ไฮไลท�ประจำไตรมาส 2/2562
เอไอเอสรับจัดสรรคลื่นความถี่ 700MHz เพ�่อเตร�ยมพร�อม 5G และเสร�มความเป�นผู�นำด�านเคร�อข�าย

4นักลงทุนสัมพันธ�

ในเดือนมิถุนายนที่ผ�านมา เอไอเอสได�เข�ารับจัดสรรคคลื่นความถี่ 700MHz โดยคลื่น
ความถี่ 700MHz ถือเป�นคลื่นความถี่ย�านตํ่าที่มีคุณสมบัติเด�นในด�านความครอบคลุม 
ซ่ึงจะช�วยให�บร�การ 5G ในอนาคตมีความครอบคลุมที่ดี และในระยะส้ันสามารถนํามาใช�
กับโครงข�าย 4G ในป�จจ�บันเพ�่อให�การลงทุนมีประสิทธิภาพมากข�้น ทําให�เอไอเอสยังคง
เป�นผู�ให�บร�การที่มีความกว�างของคลื่นความถี่รวม 140 เมกะเฮิรตซ� สูงที่สุดในตลาด
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พันธมิตรกับ
ทีโอที

ใบอนุญาต

700MHz

เร��มใช�งานได�ใน
เดือน ต.ค. ป�หน�า

900MHz 1800MHz 2100MHz

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต

ความเร็วระดับ 20 กิกะบิต

เชือ่มต�ออ�ปกรณ�
กว�าล�านชิ�นใน 

1 ตารางกโิลเมตร
 

ส�งข�อมูลเร็ว
ระดับมิลลิว�นาที 

จ�ดเด�นของ
5G

ในไตรมาสนี้เอไอเอสได�ร�วมกับมหาว�ทยาลัย
สงขลานคร�นทร� เป�ดตัว “รถยนต�ไร�คนขับ” คร้ังแรก
ในภาคใต�ผ�านเคร�อข�ายทดสอบ 5G บนคลื่นความถี่ 
28GHz ผสานเทคโนโลยี

•  การควบคุมรถทางไกลโดยข�อมูลผ�านระบบ  
    Video analytics และ AI
•  การสื่อสารระหว�างรถต�อรถ เพ��มประสทิธภิาพการจราจร
•  การว�เคราะห�และจําแนกวัตถุรอบคันรถ

3D การเล�นเกมเสมือนจร�ง

เมืองอัจฉร�ยะ รถยนต�ไร�คนขับ



ไฮไลท�ประจำไตรมาส 2/2562
เอไอเอสเดินหน�าผลักดันการสร�างสังคมดิจ�ทัลอย�างยั่งยืน เป�ดตัวโครงการ “อ��นใจไซเบอร�”
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ส�งเสร�มการเร�ยนรู�ทักษะทางดิจ�ทัล เพ�่อ
พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล DQ  
(Digital Quotient) ให�กับเยาวชน โดยได�
เร��มขยายผลไปสู�ภาคการศกึษาทัว่ประเทศ 
และสร�างศนูย�กลางการเร�ยนรู�สาํหรบัคนไทย

นักลงทุนร�วมทําแบบทดสอบทักษะทาง
ดิจ�ทัลได�ที่ www.ais.co.th/dq 

•  ร�วมมือกับ Google ให�ผู�ปกครองดูแล
    การใช�งานอินเทอร�เน็ตของบุตรหลาน 
 ผ�านแอปพลิเคชัน Google Family 

•  เป�ดตัว AIS Secure Net ช�วยป�องกันและ
 คัดกรองเนื้อหาบนโลกออนไลน� ทั้งเว็บ ข�อความ 
 รูปภาพ หร�อว�ดีโอที่ไม�เหมาะสมจากบุตรหลาน 
 

      

 รูปภาพ หร�อว�ดีโอที่ไม�เหมาะสมจากบุตรหลาน 

เพ��มเติมที่ www.ais.co.th/networkforthais/
family-link.html

เพ��มเติมที่ www.ais.co.th/networkforthais/
secure-net.html 

      

เว็บที่ไม�
เหมาะสม

ภัยฯ
ไซเบอร�

ไวรัส มัลแวร�กําหนดการ
เข�าเว็บไซต�

กําหนดการใช�
แอปพลิเคชัน

ดูแลการติดตั้ง
แอปพลิเคชันใหม�

แสดงระยะเวลา
ท่ีใช�อ�ปกรณ�

ดูรายงานการ
ใช�โทรศัพท�

ดูตําแหน�งป�จจ�บัน
ของบุตรหลาน



เพ��มเติมที่ https://www.add-digital.co.th/ เพ��มเติมที่ http://www.ais.co.th/fibre/package_power4maxx.html

Fixed-Mobile-Content Fixed-Mobile-Content 
Convergence
Fixed-Mobile-Content 
Convergence

แพ็กเกจเร��มต�น
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รายละเอียดหลักทรัพย�

อัตราส�วนทางการเง�น

ราคาป�ด  216 บาท
ราคาสูงสุดใน 52 สัปดาห�  226 บาท
ราคาต่ำสุดใน 52 สัปดาห�  165 บาท
ปร�มาณการซื้อขายเฉลี่ย 5 วันย�อนหลัง  8.9 ล�านหุ�น
จำนวนหุ�นทั้งหมด  2,973 ล�านหุ�น

P/E  22.1 เท�า
อัตราผลตอบแทนเง�นป�นผล 3.28% ต�อป�

ที่มา: REUTERS ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

มุมมองนักว�เคราะห�

74%

22%

4%

ราคาเป�าหมาย
222 บาท

ซื้อ
ถือ
ขาย

สถิติของหุ�น ADVANC




