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ก�าวเข�าสู�ป�ที ่30 เอไอเอสยงัคงส�งมอบความอ��นใจให�กับลูกค�าอย�างสม่ําเสมอ ทัง้การให�บร�การทีด่แีละการลงทนุ
เพ�่อพฒันาเคร�อข�ายอย�างต�อเนือ่ง ทาํให�ล�าสุดได�รบัรางวัลเคร�อข�ายทีเ่รว็ทีสุ่ดในไทย 5 ป�ซ�อนจาก Ookla และ
เรายังคงพัฒนาเพ�่อก�าวเข�าสู�เทคโนโลยี 5G นอกจากน้ี เอไอเอสยงัให�บร�การทีต่อบโจทย�กับความต�องการลกูค�า
ในด�านดิจ�ทัล ซึ่งรวมถึงบร�การอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง (AIS Fibre) และบร�การคอนเทนต�ผ�าน AIS Play

ในช�วง 9 เดือนแรกของป� 2562 เอไอเอสยังคงส�งผลประกอบการที่เป�นไปตามความคาดหมาย โดยมีรายได�
ธุรกิจโทรศพัท�เคลือ่นท่ีเตบิโตข�้น 4.3% เทียบกับป�ก�อน จากการใช�งานของลูกค�า 4G ทีเ่พ��มข�้นอย�างต�อเนือ่ง 
นอกจากนัน้ธุรกิจอนิเทอร�เน็ตความเรว็สงูเตบิโต 29% เทียบกับป�ก�อนมีจาํนวนผู�ใช�บร�การรวม ณ ป�จจ�บัน 
937,000 ราย โดยเอไอเอสต้ังเป�าหมายจะเข�าถึงลูกค�า 1 ล�านรายภายในสิ้นป�นี้ ทําให�โดยสรุป เอไอเอสมี
รายได�ในรอบ 9 เดือนท่ี 133,969 ล�านบาท เติบโตข�้น 5.2% จากป�ก�อนหน�า และกําไรสุทธิอยู�ท่ี 8,679 
ล�านบาท เติบโตต�อเนื่องเป�นไตรมาสที่ห�า

ในขณะเดียวกัน เอไอเอสมุ�งมั่นที่จะส�งเสร�มสังคมและสิ�งแวดล�อม โดยเอไอเอสได�รับคัดเลือกเป�นสมาชิกดัชนี
ความย่ังยืนดาวโจนส� (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ป� 2562 ท้ังในดัชนีตลาดโลก และตลาด
เกิดใหม� สะท�อนการดาํเนนิธรุกิจอย�างย่ังยนื และความมุ�งมัน่นาํเทคโนโลยีดจิ�ทลัมายกระดบัคุณภาพชวี�ตคนไทย 
ผ�านภารกิจหลัก “อ��นใจ CYBER” พร�อมเป�นแกนกลางรับและกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส� E-Waste อย�างถูกว�ธี 

เอไอเอสมีความตั้งใจที่จะสร�างสรรค�ดิจ�ทัลไลฟ�ที่ดีที่สุดให�ลูกค�า พร�อมก�าวผ�านทุกความท�าทายในยุคดิจ�ทัล
ไปด�วยกันกับสังคมไทย 

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น
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ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2562
เอไอเอสยังคงเป�าคาดการณ�ทั้งป� ด�วยรายได�ที่เติบโตอย�างแข็งแกร�ง พร�อมทั้งควมคุมต�นทุนได�ดีอย�างต�อเนื่อง

ตัวเลขทางการเง�นรวมรายการพ�เศษจากการเป�นพันธมิตรกับทีโอที
นักลงทุนสามารถดูผลประกอบการและคําอธิบายสําหรับไตรมาส 3/2562 และ 9 เดือนแรกของป� 2562 เพ��มเติมได�ที่ http://investor.ais.co.th/quarterly_report.html

รายได�การให�บร�การหลัก
(พันล�านบาท)

คาดการณ�
ป� 2562

4 - 6 %

• ราคาแพ็คเกจดขี�้นเนือ่งจากการถอน
   แพค็เกจแบบใช�งานไม�จาํกัด และการ
   เติบโตของธรุกิจอินเทอร�เนต็
   ความเรว็สงู

คาดการณ�
ป� 2562

อัตรา EBITDA margin 

 ใกล�เคียงเดิม

คาดการณ�ป� 2562
งบลงทุนประมาณ

 20,000-
25,000 
ล�านบาท

• จากการเติบโตของรายได�การให�บร�การ 
   และการควบคุมค�าใช�จ�ายที่ดี รวมถึง
   ค�าเช�าเสาและอ�ปกรณ� 2G ที่ลดลง

• ยังคงเติบโตต�อเนือ่งจากการเติบโต
   ของทัง้รายได�และค�าใช�จ�ายทางการให�
   บร�การทีล่ดลง

+5.2%

+6.2%

+3.7%

EBITDA
(พันล�านบาท)

กำไรสุทธิ
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ตัวเลขการดําเนินงาน
ที่สําคัญ

ธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่

ธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

ส�วนแบ�ง
ตลาด

เชิงรายได�

49%

สัดส�วนลูกค�า
ที่ใช�งาน 4G

69%
และเพ��มข�้นอย�าง

ต�อเนื่อง

จำนวนดาต�า
เฉลี่ยที่ลูกค�าใช�งาน

12.1
กิกะไบต�/เดือน

จำนวนลูกค�า

937,000
ราย

สัดส�วนรายได�
ต�อรายได�

บร�การรวม

4%

ส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การ

9%



ไฮไลท�ประจำไตรมาส 3/2562
เอไอเอสยังคงได�รับรางวัล “เน็ตเร็วที่สุดในไทย” ทั้งเน็ตมือถือและเน็ตบ�าน
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ตอกยํ้าการเป�นผู�นําทั้งอินเทอร�เน็ตมือถือ และอินเทอร�เน็ตบ�าน การันตีด�วยเคร�อข�าย
อินเทอร�เน็ตบ�านท่ีเร็วท่ีสุดในไทย จาก Ookla®

ล�าสุด Ookla® ได�เผยผลสํารวจความเร็วเน็ตของไทย ครึ่งป�แรก 2019 จัดอันดับให� 
AIS เป�นเคร�อข�ายมือถือและอินเทอร�เน็ตบ�านที่เร็วที่สุดในไทย, เคร�อข�ายมือถือที่ครอบ
คลุมมากที่สุดในไทย และเคร�อข�ายมือถือที่ดีที่สุดในไทย เป�นการการันตีคุณภาพเคร�อ
ข�ายและการบร�การที่เหนือคู�แข�ง เพ�่อส�งมอบประสบการณ�ที่ดีที่สุดให�ลูกค�าและคนไทย 
นอกจากนี้ เอไอเอสยังได�รับการันตี ‘Best performance network’ จาก Qualcomm



ไฮไลท�ประจำไตรมาส 3/2562
ได�รับคัดเลือกเป�นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ป� 2562 
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ในเดอืนกันยายน 2562 เอไอเอสได�รบัคัดเลอืกเป�นสมาชกิความย่ังยืนดาวโจนส� (DJSI) ในธุรกิจสือ่สารโทรคมนาคม โดยได�เป�น
สมาชกิทัง้กลุ�มดชันโีลก และดชันตีลาดเกิดใหม� ซึง่สะท�อนถึงว�สยัทศัน�และนโยบายใน การดาํเนนิธรุกิจอย�างย่ังยนื และความมุ�งมัน่
นาํเทคโนโลยีดจิ�ทลัมายกระดบัคุณภาพชวี�ตคนไทยผ�านภารกิจหลกั “อ��นใจ CYBER”  นอกจากนี ้เอไอเอสยังได�ผลกัดนัเร�่องการ
บร�หารจดัการขยะอเิลก็ทรอนกิส� (e-waste)

เนือ่งจากเอไอเอเลง็เหน็ถึงป�ญหาการจดัการกับขยะอเิลก็ทรอนกิส�ทีไ่ม�ถูกต�อง 
ซึง่ก�อให�เกิดมลภาวะต�อสิ�งแวดล�อม ทาํให�เอไอเอสร�เร��มภารกิจ Mission Green 
2020 ผ�านโครงการ E-Waste ทีอ่าสาเป�นตัวกลางในการรับและกําจดัขยะอิเลก็
ทรอนกิส� E-Waste อย�างถกูว�ธี

ทัง้นี ้เอไอเอสได�วางถังขยะอจัฉร�ยะ IoT ไว�ที ่AIS Shop และศูนย�การค�าในเคร�อ
เซ็นทรัลทั่วประเทศ โดยเอไอเอสมีเป�าหมายในการจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส� 
E-Waste จากทั่วประเทศจํานวนกว�า 1 แสนชิ�น เพ�่อลดการปล�อยคาร�บอน
ไดออกไซด� (CO2) 

ติดตามความคืบหน�าของโครงการได�ที ่https://ewastethailand.com/

โครงการรณรงค�แยกขยะอิเล็กทรอนิกส� E-waste



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

แพ็กเกจ SUPER MESH WIFI

1Gbps/ 100
Mbps

999 บาท/เดือน

เน็ตบ�านความเร็วสูงสุด
(ดาวน�โหลด/อัปโหลด)

1,099 บาท/เดือน

เน็ตบ�านความเร็วสูงสุด
(ดาวน�โหลด/อัปโหลด)

*สัญญาการใช�งาน 24 เดือน*สัญญาการใช�งาน 24 เดือน

1Gbps/ 100
Mbps
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ติดต�อนักลงทุนสัมพันธ�ได�ที่

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

รายละเอียดหลักทรัพย�

อัตราส�วนทางการเง�น

ราคาป�ด  209 บาท
ราคาสูงสุดใน 52 สัปดาห�  240 บาท
ราคาต่ำสุดใน 52 สัปดาห�  166 บาท
ปร�มาณการซื้อขายเฉลี่ย 5 วันย�อนหลัง  6.5 ล�านหุ�น
จำนวนหุ�นทั้งหมด  2,973 ล�านหุ�น

P/E  20.07 เท�า
อัตราผลตอบแทนเง�นป�นผล 3.39% ต�อป�

ที่มา: REUTERS ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562

มุมมองนักว�เคราะห�

85%

15%

ราคาเป�าหมาย
245 บาท

ซื้อ
ถือ
ขาย

สถิติของหุ�น ADVANC


