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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส                
เป็น “ผู้ให้บริการด้านดจิิทลัไลฟ์” ด้วยการด าเนิน 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่ บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี บริการอินเทอร์เน็ตความเ ร็วสูง และบริการดิจิทัล                
คอนเทนต์ เอไอเอสให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมาเป็นระยะเวลา 26 ปี 
และเป็นผู้น าธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ีด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได้ท่ี
ประมาณร้อยละ 50 ให้บริการลกูค้าจ านวนกว่า 41 ล้านราย และมีโครงข่าย
ทัง้ 2G/3G/4G ครอบคลมุร้อยละ 98 ของประชากรไทย ในปี 2559  

เอไอเอสเร่ิมด าเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แบรนด์ ‘เอไอเอส                
ไฟเบอร์’ ในปี 2558 ด้วยเทคโนโลยีใยแก้วน าแสง ปัจจุบนัให้บริการลกูค้า
กว่า 3 แสนราย มีโครงข่ายครอบคลุม 5.2 ล้านครัวเรือน ในตวัเมือง 28 
จงัหวดั โดยมุ่งมัน่ท่ีจะก้าวขึน้เป็นผู้ ให้บริการรายหลกัในอีก 3 ปี ด้วยการ
สร้างรากฐานการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่งและการขยายธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง 
ธุรกิจหลกัส่วนสดุท้ายคือ ดิจิทัลคอนเทนต์ โดยเอไอเอสเน้นการท าดิจิทลั 
คอนเทนต์ใน 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ เกม ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ คลาวด์ 
และการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ (M2M) ซึ่งในส่วนของวิดีโอ เอไอเอสได้
พฒันาแพลตฟอร์ม  AIS PLAY เพ่ือการรับชมสื่อบันเทิงผ่านมือถือ และ           
AIS PLAYBOX เพ่ือการรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับลกูค้า         
เอไอเอส ไฟเบอร์ 

บริษัทย่อยของเอไอเอสยงัให้บริการด้านโทรคมนาคมในอีกหลากหลายด้าน 
เช่น บริการโทรในประเทศ บริการโทรตา่งประเทศ บริการโรมมิ่ง เป็นต้น  

ทัง้นี ้การประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) โดยบริษัทได้รับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
(ใบอนญุาต) เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ใบอนุญาต 2100 เมกะเฮิรตซ์: ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัท                 
แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จ ากดั (AWN) บริษัทย่อยของเอไอเอส ได้รับ
ใบอนุญาตคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ จ านวน 2x15 เมกะเฮิรตซ์ เป็น
ระยะเวลา 15 ปี จากการประมูลด้วยราคา 14,625 ล้านบาท เพ่ือน ามา
เปิดให้บริการ 3G โดย AWN ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนญุาตร้อยละ 
5.25 ของรายได้แก่ กสทช. และมีสิทธิการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ท่ีสร้าง
ภายใต้ใบอนุญาต  ส าหรับในปี 2559 คลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ ได้เปิด
ให้บริการ 4G LTE-A ในพืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือสงูโดย
ผนวกกบัคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ ์ท าให้ปัจจบุนั คลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ จงึ
ให้บริการทัง้ระบบ 3G และ 4G  

 

 ใบอนุญาต 1800 เมกะเฮิรตซ์: ในเดือนพฤศจิกายน 2558 AWN ชนะ
การประมูลใบอนญุาตคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ จ านวน 2x15 เมกะเฮิรตซ์ 
ด้วยราคา 40,986 ล้านบาท มีสิทธิการใช้งาน 18 ปี จนถึงปี 2576 และ
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ร้อยละ 5.25 ของรายได้แก่ กสทช. 
ปัจจบุนัเอไอเอสใช้คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ให้บริการ 4G LTE และ LTE-A  

 

 ใบอนุญาต 900 เมกะเฮิรตซ์: ในเดือนพฤษภาคม 2559 AWN ชนะ           
การประมูลใบอนญุาตคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ จ านวน 2x10 เมกะเฮิรตซ์ 
ด้วยราคา 75,654 ล้านบาท โดยมีสิทธิการใช้งาน 15 ปี จนถึงปี 2574 
และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนญุาตร้อยละ 5.25 ของรายได้แก่ กสทช. 
ปัจจบุนั   เอไอเอสใช้คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ในการให้บริการ 2G 3G และ 

4G ซึง่คาดว่าตอ่ไปในอนาคตคลื่นทัง้หมด 10 เมกะเฮิรตซ์ จะใช้ให้บริการ
เฉพาะ 3G และ 4G เทา่นัน้  

 

คะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
“ดีมาก”  

ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการโดย
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

    
 
อันดับเครดิต 
Fitch National rating: AA+ (THA), Outlook: Stable 
S&P BBB+, Outlook: Negative 

ข้อมูลหลักทรัพย์ 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ADVANC 
ตลาดซือ้ขาย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
วันที่เข้าซือ้ขายวันแรก 5 พฤศจิกายน 2534 

ทุนจดทะเบียน 
4,997,459,800 บาท 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท    

ทุนช าระแล้ว 
2,973,095,330 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท    

กรอบราคาย้อนหลัง 52 สัปดาห์ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560) 

141-190 บาท 

มูลค่าตลาด (Market Capitalization)  
ณ 30 ธันวาคม 2559 

437,045.01 ล้านบาท / 12,040 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (อตัราแลกเปลี่ยน 36.3 
บาท / ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

Free Float (ข้อมูล ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2560) 36.22%  
จ านวนผู้ถือหุ้น (ณ 18 สิงหาคม 2559) 54,420 ราย  

ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์
อ้างอิง (ADR): AVIFY 
สัญลักษณ์ AVIFY 

ตลาดซือ้ขาย OTC 

Depositary BNYM (ได้รับการสนบัสนนุ) 
สัดส่วนใบแสดงสิทธิต่อหุ้นอ้างอิง 1:1 
เลข ADR CUSIP 00753G103 
ราคาล่าสุด (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560) 4.87 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
กรอบราคาย้อนหลัง 52 สัปดาห์ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2560) 

3.99 - 5.44 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ความเคลื่อนไหวของราคา (ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 
 

 
ข้อมลูระหวา่งมกราคมถึงธันวาคม ปี 2559 
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49% 

27% 

24 % 

AIS A B

รางวัลที่ได้รับในปี 2559 
 รางวลั “Thailand’s Top Corporate Brands 2016” จากการเป็น

บริษัทท่ีมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด  ในกลุ่มธุร กิจเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยมูลค่าแบรนด์ 582,434 ล้านบาท และ
ยงัเป็นมลูคา่ท่ีสงูสดุในทกุกลุม่ธุรกิจ โดยเอไอเอสได้รับตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 
5 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 รางวลั “บริษัทยอดเย่ียมแหง่ปี 2559 และบริษัทยอดเย่ียมแหง่ปี 2559 
ประเภทกลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลยี” จากวารสารการเงินธนาคาร ใน
งาน Money & Banking Awards 2016 จากผลประกอบการยอดเย่ียม
ในรอบปี และยอดเย่ียมในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรม  

จุดเด่นในการลงทุน 
 

 มลูคา่ทางการตลาดสงูเป็นอนัดบั 6 ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ณ สิน้ปี 2559 
 นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ของก าไรสทุธิตามงบ

การเงินรวมแตต้่องไม่เกินก าไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ/
หรือ มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกตขิองบริษัทและ
บริษัทย่อย” โดยจะพิจารณาจ่ายปีละ 2 ครัง้ 

 กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน ณ สิน้ปี 2559 อยู่ท่ี 71,538 ล้านบาท 
และมีอตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA อยู่ท่ี 1.38 เทา่ 

 โอกาสในการเติบโตจากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและดิจิทัล         
คอนเทนต์ 

จุดเด่นทางการเงนิ 
หน่วย ล้านบาท 2557 2558 2559 %YoY 
รายได้รวมไม่รวมค่าก่อสร้าง 148,729 155,213 152,150 4.4% 
ก าไรสุทธิ 36,033 39,152 30,667 8.7% 
EBITDA 66,428 70,776 60,741 6.5% 
EBITDA Margin 44.7% 45.6% 39.9% +90 bps 
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน
สุทธิ 

62,820 61,629 61,653 -1.9% 

สินทรัพย์รวม 126,351 181,761 275,670 44% 
หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้รวม 36,341 63,989 98,144 76% 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 46,864 48,493 42,708 3.5% 
หนีสิ้ทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(เท่า) 

0.39 1.02 1.38 N/A 

ROE 79% 82% 67% +300 bps 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.12 13.17 10.31 8.7% 
เงนิปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.00 12.99 10.08 8.3% 
 

สัดส่วนรายได้ของบริษัท 
%ของรายได้การบริการ  

)ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย(  

ไตร

มาส 

4/2558 

ไตร

มาส 

1/2559                          

ไตร

มาส 

2/2559                          

ไตร

มาส 

3/2559                          

ไตร

มาส 

4/2559                          

รายได้จากการโทร  47% 45% 43% 43% 39% 

รายได้จากบริการข้อมูล  47% 49% 51% 51% 55% 

รายได้จากธุรกิจ 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  

2% 0.3% 0.5% 0.8% 1.2% 

รายได้จากบริการข้ามแดนอัตโนมัต ิ
และรายได้อื่นๆ 

4% 5.5% 5.5% 5.4% 5.2% 

 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

ข้อมูลด้านการด าเนินงาน 
ธุรกิจมือถือ 
จ านวนเลขหมาย 
(ล้านเลขหมาย) 

ไตรมาส 

4/2558 

 

ไตรมาส 

1/2559 

 

ไตรมาส 

2/2559 

 

ไตรมาส 

32559 

 

ไตรมาส 

4/2559 

ระบบรายเดือน 5,431,200 5,412,400 5,812,800 6,108,700 6,429,600 
ระบบเติมเงิน 33,056,900 33,515,900 33,542,200 33,764,700 34,601,600 
รวมจ านวน
ผู้ใช้บริการ 

38,488,100  38,928,300  39,355,000 39,873,400 41,031,200 

ARPU (บาท/เดอืน/เลขหมาย) 

ระบบรายเดือน 612 608 608 597 600 
ระบบเติมเงิน 195 194 188 186 186 
เฉล่ีย 254 251 248 248 251 
MOU (นาที/เดอืน/เลขหมาย)   

ระบบรายเดือน 330 320 313              305  296 
ระบบเติมเงิน 286 272 234              213               201  
เฉล่ีย 292 279 246 226            215  
VOU (เมกะไบต์/ 

เลขหมายที่ใช้อินเทอร์เน็ต/เดอืน) 

ระบบรายเดือน 2,360 2,680 3,430 4,090 4,970 
ระบบเติมเงิน 1,910 2,030 2,380 2,670 3,200 
เฉล่ีย 2,000 2,160 2,590 2,960 3,580 
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

จ านวนผู้ใช้บริการ 44,000 72,000 115,000 195,000 301,500 
จ านวนผู้ใช้บริการท่ี
เพ่ิมขึน้ 

18,000 28,000 43,000 80,000 106,500 

ARPU (บาท/รายเดือน) 615 583 520 498 510 

 

ตัวเลขทางการเงนิล่าสุด 
หน่วย ล้านบาท ไตรมาส 

4/2558 
ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
2/2559 

ไตรมาส 
3/2559 

ไตรมาส 
4/2559 

รายได้รวมจากการ
ให้บริการไม่รวม IC 

29,887 37,252 36,482 37,096 31,617 

ก าไรสุทธิ 10,791 8,073 9,596 6,529 6,468 
EBITDA 17,204 13,415 17,012 15,257 15,058 
อัตรา EBITDA margin 43.2% 36.0% 46.6% 41.1% 36.4% 
สินทรัพย์รวม 181,761 193,570 270,724 271,503 275,670 
หนีสิ้นรวม 133,268 156,291 223,839 235,278 232,962 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 48,493 37,279 46,885 36,225 42,708 
หนีสิ้นสุทธิต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

1.02 1.23 1.62 2.57 1.38 

ROCE 45% 33% 34% 21% 23% 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.63 2.72 3.23 2.20 2.18 

ส่วนแบ่งตลาดของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถอื 
ณ ไตรมาส 3/2559 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

หมายเหต:ุ ไมร่วมทีโอที กสท และ MVNO อื่นๆ  
*โดยนิยามของบริษัท 

 

46% 
25% 

29% 

AIS A B

สว่นแบ่งตลาดเชิงผู้ใช้บริการ สว่นแบ่งตลาดเชิงรายได้ 
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ตลาดโทรศัพท์มือถอืในประเทศไทย 
ผู้ ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย มี 3 รายหลกั ประกอบด้วย              
เอไอเอส  บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)  และบมจ.ทรู            
คอร์ปอเรชั่น (ทรู)  โดยภายหลังจากท่ี AWN ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ี 2100/1800/900 เมกะเฮิรตซ์ ท าให้ปัจจุบนัการด าเนินงานบนระบบ
สญัญาสมัปทานท่ีด าเนินมาตัง้แตปี่ 2533 สิน้สดุลง และเปล่ียนมาเป็นระบบ
ใบอนญุาต โดยเอไอเอสและทรูเป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ 
จากการประมูลในเดือนพฤศจิกายน 2558 ส าหรับการประมูลคลื่น 900 
เมกะเฮิรตซ์  เม่ือเดือนธันวาคม 2558 ทรู และบมจ.จสัมิน เป็นผู้ชนะการ
ประมูล  แต่ทัง้นี ้เน่ืองจาก บมจ. จัสมิน ไม่สามารถช าระค่าใบอนุญาต 
ตอ่มาในเดือน พฤษภาคม 2559 กสทช. จงึได้จดัการประมูลใบอนญุาตคลื่น
ความถ่ี 900 เมกะเฮิรตซ์ดงักลา่วอีกครัง้ โดยเอไอเอสเป็นรายเดียวท่ีเข้าร่วม
ประมูลและชนะการประมูล ท าให้ปัจจุบัน เอไอเอสและทรู เป็นผู้ ได้รับ
ใบอนญุาตคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์   ผลการประมลูได้สร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้แก่อตุสาหกรรมและท าให้การแข่งขนัเพิม่สงูขึน้ระหว่างผู้ให้บริการเพ่ือแย่ง
ชิงลกูค้าและสว่นแบ่งตลาด 

อัตราการใช้งานมือถือของไทยเคยสูงถึงร้อยละ 140 และลดลงมาอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 134 หลังจากเลขหมายระบบเติมเงินถูกก ากับให้ต้อง
ลงทะเบียนเพ่ือยืนยนัตวัตน สง่ผลให้ยอดผู้ ใช้งานระบบเติมเงินลดลง แต่จะ
สะท้อนการเติบโตของผู้ ใช้งานจริงได้ดีขึน้ในอนาคต การใช้งานบนระบบ           
รายเดือนมีอัตราการเติบโตสงู อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยงัคงมีผู้ ใช้งาน
ระบบเตมิเงินเป็นสว่นมาก โดยคดิเป็นร้อยละ 82 ของผู้ใช้งานทัง้หมด 

การใช้งานมือถือสว่นใหญ่ยงัคงอยู่บนระบบ 3G และมีการใช้งาน 2G ลดลง
ต่อเน่ือง ทัง้นี ้บริการ 4G เร่ิมเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างรวดเร็วจาก
ปริมาณความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตและอตัราการใช้งานสมาร์ทโฟนท่ี
เพิ่มสงูขึน้ ปัจจุบนั คอนเทนต์ท่ีได้รับความนิยมยงัคงเป็นโซเชียลมีเดีย เช่น 
ไลน์และเฟซบุ๊ก ฯลฯ แตค่อนเทนต์ด้านวิดีโอและการรับชมส่ือออนไลน์ ซึง่ใช้
ปริมาณอินเทอร์เน็ตสงู เร่ิมได้รับความนิยมมากขึน้ จากโครงข่ายท่ีมีคณุภาพ
มากขึน้ของผู้ ให้บริการ ท าให้ผู้ ให้บริการสามารถสร้างแหล่งรายได้ใหม่จาก
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเตบิโตขึน้ ผ่านการออกแพ็คเกจการใช้งานท่ี
เหมาะสมกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภคในทกุๆ กลุม่ 

ทัง้นี ้ในปี 2559 ผู้ ให้บริการแต่ละรายต่างเร่งพฒันาโครงข่าย 4G เพ่ือครอง
ความเป็นผู้น าในด้านบริการดาต้าและยังมีการออกแคมเปญแจกและลด
ราคามือถือเพ่ือรักษาฐานลกูค้าเดิมและขยายฐานลกูค้าใหม่อย่างต่อเน่ือง  
ขณะท่ีการออกแพ็คเกจโดยเพิ่มปริมาณดาต้าแบบไม่จ ากัดการใช้งาน (Fair 

Usage Policy) ยังคงเป็นปัจจัยหลกัท่ีกดดนัรายได้ของผู้ ให้บริการ แม้
ปริมาณการใช้งานดาต้าจะยงัคงเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง 
 

อัตราการใช้งานโทรศัพท์มือถอืในประเทศไทย 
ณ ไตรมาส 3/2559 

 
 

หมายเหต:ุ ไมร่วมทีโอที กสท และ MVNO อื่นๆ  
*จ านวนประชากรไทย: 65.1ล้าน 

 

ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูในประเทศไทย 

ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีแนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง  จาก
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ บริโภคท่ีเข้าสู่ยุคดิจิทัลและความต้องการ
เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตภายในท่ีอยู่อาศยัเพิ่มสงูขึน้ เพ่ือให้เข้าถึงข้อมลูตา่งๆ ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ  ขณะท่ีเทคโนโลยี ADSL เร่ิมล้าสมยัและมี
ข้อจ ากัดทางเทคนิคในเร่ืองความเร็วและความเสถียรของโครงข่าย ท าให้
ลูกค้าเ ร่ิมมองหาบริการใหม่ๆ  ส าหรับอิน เทอร์เ น็ตความเ ร็วสูง ท่ี มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยเทคโนโลยีท่ีให้บริการด้วยโครงข่ายใยแก้ว         
น าแสงได้เข้ามามีบทบาทส าคญัตอ่การตดัสนิใจของลกูค้า 

จากข้อมลูของกสทช. จ านวนครัวเรือนท่ีใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู ณ 
สิน้ปี 2559 คาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 33 และหรือมีผู้ใช้งานประมาณ 7 
ล้านราย  ซึง่แสดงให้เหน็ถึงศกัยภาพในการเตบิโตจากการท่ีมีพืน้ท่ีหลายแหง่
ยงัไม่สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูได้ 

ในปี 2559 ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะเน้นการแข่งขันด้าน
ความเร็วในการให้บริการ และมุ่งเน้นพัฒนาขยายพืน้ท่ีให้บริการผ่าน
โครงข่ายใยแก้วน าแสงเพิ่มมากขึน้  ทดแทนการให้บริการด้วย ADSL 
แบบเดมิ 

 

 

สินค้าและบริการภายใต้การเป็นผู้ให้บริการดิจิทลัไลฟ์ 

  

135% 141% 

120% 
134%* 

2556 2557 2558 3/2559 

ร้อยละของประชากรท่ีใช้งานโทรศพัท์มือถือ 

เอไอเอสรายเดือน 
บริการมือถือระบบรายเดือน 

เอไอเอสวนัทคูอล 
บริการมือถือระบบเตมิเงิน 

เอ็มเปย์ 
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ 

เอไอเอส ไฟเบอร์ 
เน็ตบ้านไฟเบอร์ออพตกิ 100% 

เอไอเอส บิสซเินส คลาวด์ 
บริการคลาวด์ส าหรับองค์กร 



บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส   
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การก ากบัดูแลกิจการที่ด ี
เอไอเอสมีการนโยบายการก ากับดแูลกิจการรวมถึงพฒันาแผนการด าเนินงาน
เพ่ือสง่เสริมให้บริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง  อาทิ 
 ปกป้องสทิธิของผู้ ถือหุ้นพร้อมสง่เสริมการใช้สทิธิตามกฎหมายของตนเอง 
 เผยแพร่ข้อมลูส าคญัของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างทนัทว่งทีและเทา่เทียม 
 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระและช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีลว่งหน้า 
 จัดให้มีช่องทางท่ีหลากหลายเพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเ ร่ือง

ร้องเรียน/ข้อกงัวลตอ่คณะกรรมการบริษัทเม่ือพบเหน็เหตกุารณ์อนัสงสยัว่า
จะเป็นการละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจ 

 ยกระดับความตระหนักของพนักงานทัง้องค์กรในการด าเนินธุรกิจและ
ปฏิบตังิานอย่างมีจริยธรรม 

ในปี 2559 เอไอเอสได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จาก ASEAN CAPITAL MARKETS 
FORUM ซึง่คดัเลือกบริษัทจดทะเบียน 100 บริษัทแรกของอาเซียนท่ีมีมลูค่าทาง
การตลาดและมีการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีสงูสดุ  
สัดส่วนการถือครองหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 
 สดัสว่นการถือครองหุ้นสงูสดุ เทา่กบั ร้อยละ 40.45 ถือโดยผู้ ถือหุ้นรายเดียว 
 1 หุ้น สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง  
ความโปร่งใสทางการเงนิ 
 การจัดท าบัญชีของบริษัทเป็นไปตามมาตฐานการบัญชีไทย ( Thai 

Accounting Standard (TAS)) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard 
(IFRS))  

 เอไอเอสได้เผยแพร่งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและนักลงทุนทั่วไปภายใน 45 วัน นับจากวันสิน้รอบ
ระยะเวลาบัญชีของแต่ละไตรมาส และส าหรับงบการเงินประจ าปี ได้
เผยแพร่ภายใน 60 วนั นบัจากวนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 10 ราย โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
และมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีจากฝ่ายบริหารชัดเจน องค์ประกอบของ
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 และมีกรรมการท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร 9 ใน 10 ทา่น เพ่ือสร้างการถ่วงดลุได้อย่างเหมาะสมจากฝ่ายบริหาร  

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไมใ่ช่

ผู้บริหาร) 
3. นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
4. นางทัศนีย์ มโนรถ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสุรศักด์ิ วาจาสิทธ์ิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 
7. นายแอเลน ลิว ยง เคียง กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 
8. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กรรมการ 
9. นายสตีเฟ่น มิลเลอร์ กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 
10. นางสาวจีน โล เงีย้บ จง กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 
*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

สิทธิของผู้ถือหุ้น 
เอไอเอสจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส โดยบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ                
พิจารณาลว่งหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม รวมทัง้ส่งออก

ให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาและ
พิจารณารายละเอียดแตล่ะวาระ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 
ณ 18 สิงหาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) 
รายชื่อ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
1. บริษัท อินทัช โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 40.45 
2. SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS  PTE LTD. 23.32 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด   5.99 
4. THE BANK OF NEW YORK MELLON 1.91 
5. ส านักงานประกันสังคม 1.57 
6. GIC PRIVATE LIMITED 1.48 
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 1.32 
8. CHASE NOMINEE LIMITED 1.26 
9. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED   0.64 
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 0.61 
รวม 78.55 

 

การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยนื 
                                       

ความส าเร็จ 
 เป็นผู้ให้บริการมือถือรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยท่ีได้รับเลือกให้

อยู่ในดชันีความยัง่ยืนดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: 
DJSI) เป็นปีท่ีสองตดิตอ่กนั (ปี 2558-2559)  

 ได้รับคดัเลือกเป็นสมาชิกของ Thailand Sustainability Investment ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นปีท่ีสองตดิตอ่กนั (ปี 2558-2559) 

กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 5 แกนหลัก 
 ประสานสังคมให้เป็นหน่ึงเดียว โดยเอไอเอสจะท าความเข้าใจอย่างถ่ี

ถ้วนและค านงึถึงความต้องการและความคาดหวงัของชมุชนโดยรอบ 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองได้อย่างมีกลยทุธ์และเป็นระบบ รวมถงึมีการบรู
ณาการร่วมกนั อนัจะก่อให้เกิดการยอมรับในการด าเนินธุรกิจของเอไอเอส
และสร้างภาพลกัษณ์ในฐานะผู้น าของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมท่ี
ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ 

 ส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้า โดยอาศยัความเข้าใจถึงความ
ต้องการของลกูค้าแต่ละราย การออกสินค้าและบริการท่ีหลากหลาย และ
การส้างสรรค์นวตักรรมสนิค้าและบริการใหม่ๆ เพ่ือสร้างความแตกต่างจาก
ผู้ให้บริการรายอ่ืน เพ่ือให้ลกูค้าสามารถใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดมิในยคุดจิิทลั   

 สร้างหุ้นส่วนทางธุรกิจท่ีย่ังยืน โดยการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจท่ีท าให้         
เอไอเอสและพนัธมิตรทางธุกิจเป็นหุ้นส่วนท่ีจะเตบิโตไปพร้อมกนั รวมถึงมุ่ง
สร้างความรับผิดชอบร่วมกนักบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการสง่มอบสนิค้าและ
บริการท่ีมีคณุภาพให้กบัลกูค้า 

 ส่งเสริมบุคลากรของเราให้เติบโตในทุกย่างก้าว  โดยพัฒนาผู้น าท่ีมี
วิสยัทศัน์และสอดคล้องกับคุณลกัษณะของแบรนด์ พร้อมสร้างโอกาสให้
บคุลากรได้เรียนรู้และพฒันาความสามารถของตน 

 สรรสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยน าเสนอสินค้าและ
บริการท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ๆ ซึง่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าใน
การใช้ชีวิตยคุดจิิทลั ขณะเดียวกนัก็ยงัเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

ข้อมลูเพิ่มเตมิสามารถศกึษาได้จากรายงานพฒันาความยัง่ยืนปี 2559 
 
 
 
 



บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส   

 

 
-5- 

แผนการด าเนินงานระยะยาว 
ก้าวผ่านความเปล่ียนแปลง สู่การเป็นผู้น าด้านบริการดจิิทัลเพื่อคนไทย 
ปัจจบุนั ได้ก้าวเข้าสูย่คุดจิิทลัอย่างเตม็รูปแบบ เอไอเอสได้ปรับวิสยัทศัน์ พฒันา
ตวัเองเพ่ือก้าวไปสูก่ารเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทลัไลฟ์” ท่ีพร้อมให้บริการในทกุ
มิต ิสามารถตอบรับรูปแบบการใช้ชีวิตของลกูค้าในยคุดจิิทลั อีกทัง้ยงัมุ่งมัน่ท่ีจะ
ให้บริการท่ีครอบคลุมเพ่ือช่วยยกระดบัชีวิตของคนไทยทัว่ประเทศในทกุแง่มุม 
เช่น สุขภาพ การศึกษา การเกษตร ผ่าน 3 ธุร กิจหลัก  ได้แ ก่  บ ริการ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ี  บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู และบริการดจิิทลัคอนเทนต์ 

คงความเป็นผู้น าในธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ด้วยเครือข่ายและบริการ
คุณภาพ 
เอไอเอสมุ่งพฒันาเครือข่ายให้มีคุณภาพ มีความเสถียร และไว้วางใจได้ ด้วย
ทีมงานท่ีมีประสบการณ์ พร้อมพฒันานวตักรรมการให้บริการคณุภาพกับลกูค้า 
โดยเดนิหน้าขยายโครงข่าย 4G ให้เข้าถึงพืน้ท่ีเพิ่มเติม และพฒันาเครือข่าย 3G 
เพ่ือรองรับการใช้งานท่ีเพิ่มมากขึน้ ให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานท่ี
หลากหลายของลกูค้า สิง่ส าคญัท่ีช่วยสร้างความแตกตา่งให้กบัเอไอเอส คือ การ
ให้ความส าคญักบัการบริการ ซึง่ช่วยรักษาฐานลกูค้า โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ประโยชน์ในการเก็บข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ เพ่ือให้บริการลูกค้า ท่ี
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึน้ และน าอุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วย
อ านวยความสะดวก เพิ่มประสทิธิภาพในขัน้ตอนการให้บริการ อีกทัง้ยงัน าเสนอ
สทิธิพิเศษท่ีหลากหลาย  

ขยายธุรกจิอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อเน่ือง มุ่งให้บริการครบวงจร 
ปัจจุบัน พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าท่ีต้องการเช่ือมต่อตลอดเวลา เพิ่ม
ความส าคญัของการให้บริการครบวงจร (convergence) และความต้องการ
เทคโนโลยีท่ีดีขึน้ เอไอเอสจึงมุ่งมัน่ในการท าธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู เพ่ือ
เสริมการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตในครัวเรือน โดยตัง้เป้าในการเป็นผู้ ในบริการหลกั
ใน 3 ปี ถึงแม้เอไอเอสจะเป็นผู้ ให้บริการรายใหม่ แต่ก็สามารถใช้ประโยชน์จาก

โครงข่ายใยแก้วน าแสงขนาดใหญ่ภายใต้ธุรกิจมือถือ เพ่ือให้บริการด้วยต้นทนุท่ี
เหมาะสม และในราคาท่ีสามารถแข่งขนัได้กบัเทคโนโลยี ADSL เดมิ 

เดนิหน้าสร้างนวัตกรรมผ่านดจิิทัลคอนเทนต์ ส าหรับลูกค้าท่ัวไปและ
ลูกค้าธุรกิจ 
เอไอเอสให้ความส าคญักบัดจิิทลัคอนเทนต์ โดยมองว่าจะเป็นแหลง่รายได้ใหม่ท่ี
มีคุณภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจโดยรวม และยงัช่วยเสริมการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทัง้ในแพลตฟอร์มผ่านมือถือและการใช้งานในท่ีพกัอาศยั โดยมุ่งเน้น
ดิจิทลัคอนเทนต์ใน 5 แกนหลกั ได้แก่ วิดีโอ เกม ธุรกรรมทางการเงิน คลาวด์ 
และ M2M มีกลยุทธ์หลกัคือการพฒันาระบบหรือแพลตฟอร์มเพ่ือเช่ือมต่อกับ
ผู้พฒันาและให้บริการคอนเทนต์ เข้าถึงพนัธมิตรหลากหลายกลุ่มพร้อมจะสร้าง
การเติบโตไปด้วยกัน  รวมถึงการขยายบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลกูค้าในยคุดจิิทลัมากยิ่งขึน้ ด้วยแพลตฟอร์มส าหรับการรับชมวีดีโอ คอนเทนต์ 
บนระบบอินเทอร์เ น็ตความเ ร็วสูง  “AIS PLAYBOX” และ บนระบบ
โทรศพัท์มือถือ “AIS PLAY”  

ด าเนินธุรกิจบนความสมดุลส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความเตบิโต
อย่างย่ังยืน   
เอไอเอสให้ความส าคัญกับระบบนิเวศในการด าเนินธุรกิจ (ecosystem) ท่ี
เช่ือมโยงความสามารถของพนัธมิตรทางธุรกิจให้เข้ากบัความต้องการของลกูค้า 
และพร้อมจะเตบิโตไปด้วยกนั  เอไอเอสยงัมุ่งพฒันาบคุลากรและปรับโครงสร้าง
ภายในให้เหมาะสมเพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานให้มีความต่ืนตวั เต็มไปด้วยความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และมีการบริหารผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม มีการพฒันาและเพิ่มความรู้
ความเช่ียวชาญในการให้บริการดจิิทลั เพ่ือให้สามารถรักษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพ
อยู่กบัองค์กรได้ในระยะยาว เอไอเอสยงัค านงึถึงการวางแผนสืบต่อต าแหน่งงาน
ท่ีส าคญั เพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนองค์กรในอนาคต สิง่เหลา่นีจ้ะช่วยขบัเคลื่อน
ธุรกิจบนพืน้ฐานของความยั่งยืนระยะยาว เป็นรากฐานของเอไอเอสท่ีจะ “ก้าว
เข้าสูก่ารเป็นองค์กรชัน้น าด้านการให้บริการดจิิทลัไลฟ์ส าหรับคนไทยทกุคน” 
 

ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 414 อาคารเอไอเอส 1 ชัน้ 22 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์:  0 2029 5014   โทรสาร: 0 2029 5165   E-mail: investor@ais.co.th เว็บไซต์บริษัท:  http://www.ais.co.th เว็บไซต์: http://investor.ais.co.th

นิยามค าศัพท์ 
EBITDA ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี + ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย – รายได้อ่ืนๆ + รายได้ท่ีไมใ่ช่เงินสดอ่ืนๆ – ค่าใช้จ่ายท่ีไมใ่ช่เงินสดอ่ืนๆ 
อัตรา EBITDA EBITDA / รายได้รวม 
กระแสเงินสดอิสระ กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน – งบลงทนุ 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน โปรดดงูบการเงินประจ าปี 
หนีสิ้นสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เงินกู้ ท่ีมีภาระดอกเบีย้ - เงินสด) / สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ ปลายงวด 
ROCE (ก าไรจากการด าเนินงานหลงัภาษี) / (หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้เฉลี่ย + สว่นของผู้ ถือหุ้นเฉลี่ย) 
ก าไรต่อหุ้น ก าไรสทุธิ / จ านวนหุ้น 
เงินปันผลต่อหุ้น เงินปันผลจ่าย / จ านวนหุ้น 

ข้อปฎิเสธความรับผิดชอบ 

ในเอกสารฉบบันีอ้าจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึน้อยู่กับความ เสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ    ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ               

กลยทุธ์  และความเชื่อของบริษัทฯ  รวมทัง้ข้อมลูอื่นท่ีไม่ใช่ข้อมลูที่เกิดขึน้ในอดีต ตวัอย่างของค าที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ตัง้ใจว่า, “ประมาณ”, “เชื่อว่า”, “ยงัคง”, “วางแผน

ว่า”  หรือค าใดๆ ที่มีความหมายท านองเดียวกนั เป็นต้น 

แม้ว่าการคาดการณ์ดงักลา่วจะถูกจัดท าขึน้จากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบนัเป็นพืน้ฐานก็ตาม  สมมุติฐานเหล่านีย้ังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ต่างๆ ซึ่ง

อาจจะท าให้ผลงาน ผลการด าเนินงาน   ความส าเร็จที่เกิดขึน้จริงแตกต่างจากที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ในอนาคต  ดังนัน้ผู้ ใช้ข้อมูลดัง กล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทัง้บริษัท และผู้บริหาร/

พนกังาน ไม่อาจควบคมุหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึน้ หรือความถกูต้องของข้อมลูดงักลา่ว 

http://www.ais.co.th/

