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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

คะแนนการกากับดูแลกิจการที่ดี
“ดีมาก”

บริ ษั ท แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์ วิ ส จ ากั ด (มหาชน) หรื อ เอไอเอส เป็ น
“ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นดิจิทัลไลฟ์ ” ด้ ว ยการดาเนิ น 3 ธุ ร กิ จ หลัก ได้ แ ก่ บริ ก าร
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ บริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต ความเร็ ว สู ง และบริ การดิ จิ ทั ล
คอนเทนต์ เอไอเอสให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่มาเป็ นระยะเวลา 26 ปี และ
เป็ นผู้นาธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได้ ที่ ร้อยละ
48 ให้ บริ การลูกค้ า จานวนกว่า 40.5 ล้ านราย และมีโครงข่ายทัง้ 4G/3G/2G
ครอบคลุมร้ อยละ 98 ของประชากรไทย ในปี ที่ผ่านมา

ผลส ารวจการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การโดย
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

เอไอเอสเริ่ ม ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อิ น เทอร์ เน็ ต ความเร็ ว สู ง แบรนด์ ‘เอไอเอส
ไฟเบอร์ ’ ในปี 2558 ด้ วยเทคโนโลยีใยแก้ วนาแสง ปั จจุบนั ให้ บริ การลูกค้ ากว่า
445,900 ราย โดยมุ่งมัน่ ที่จะก้ าวขึ ้นเป็ นผู้ให้ บริ การรายหลักในอีก 3 ปี ด้ วยการ
สร้ างรากฐานการดาเนินงานที่แข็งแกร่ งและการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

อันดับเครดิต

ธุรกิ จหลักส่วนสุดท้ ายคือ ดิจิทัลคอนเทนต์ โดยเอไอเอสเน้ นการทาดิจิทัล
คอนเทนต์ใน 5 ด้ าน ได้ แก่ วิดีโอ เกม ธุรกรรมทางการเงินบนมือถื อ คลาวด์
และการเชื่ อมต่ อระหว่ า งอุป กรณ์ (M2M) ซึ่ง ในส่ว นของวิ ดีโ อ เอไอเอสได้
พัฒนาแพลตฟอร์ ม AIS PLAY เพื่ อการรั บชมสื่อบันเทิง ผ่านมื อถื อ และ
AIS PLAYBOX เพื่ อการรั บชมผ่านอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง สาหรั บลูกค้ า
เอไอเอส ไฟเบอร์

ข้ อมูลหลักทรัพย์

Fitch
S&P

ชื่อย่ อหลักทรัพย์
ตลาดซือ้ ขาย
วันที่เข้ าซือ้ ขายวันแรก
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว

บริ ษัทย่อยของเอไอเอสยังให้ บริ การด้ านโทรคมนาคมในอีกหลากหลายด้ าน
เช่น บริ การโทรในประเทศ บริ การโทรต่างประเทศ บริ การโรมมิ่ง เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
การประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย อยู่ภายใต้ การกากับดูแลโดย
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิ จการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) โดยบริ ษัทได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ (ใบอนุญาต)
เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี ้


National rating: AA+ (THA), Outlook: Stable
BBB+, Outlook: Negative

กรอบราคาย้ อนหลัง 52 สัปดาห์
(ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560)

มูลค่ าตลาด (Market Capitalization)
ณ 26 กรกฎาคม 2560

Free Float (ณ วันที่ 11 เมษายน 2560)
จานวนผู้ถือหุ้น (ณ 11 เมษายน 2560)

ใบอนุ ญ าต 2100 เมกะเฮิร ตซ์ : ในเดื อนธั นวาคม 2555 บริ ษั ท
แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ตเวอร์ ค จากัด (AWN) บริ ษัทย่อยของเอไอเอส ได้ รับ
ใบอนุญาตคลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ จานวน 2x15 เมกะเฮิรตซ์ เป็ นระยะเวลา
15 ปี จากการประมูลด้ วยราคา 14,625 ล้ านบาท เพื่อนามาเปิ ดให้ บริ การ
3G โดย AWN ต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตร้ อยละ 5.25 ของรายได้ แก่
กสทช. และมี สิ ท ธิ ก ารเป็ นเจ้ าของสิ น ทรั พ ย์ ที่ ส ร้ างภายใต้ ใ บอนุญ าต
ปั จจุบนั คลื่น 2100 เมกะเฮิรตซ์ ถูกนามาให้ บริ การทังระบบ
้
3G และ 4G

ADVANC
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
5 พฤศจิกายน 2534
4,997,459,800 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
2,973,095,330
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
141 - 191 บาท
560,428.47 ล้ านบาท
36.22%
50,688 ราย

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ ท่ เี กิดจากหลักทรัพย์ อ้างอิง
(ADR): AVIFY
สัญลักษณ์
ตลาดซือ้ ขาย
Depositary
สัดส่ วนใบแสดงสิทธิต่อหุ้นอ้ างอิง
เลข ADR CUSIP
ราคาล่ าสุด (ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560)
กรอบราคาย้ อนหลัง 52 สัปดาห์

ใบอนุญาต 1800 เมกะเฮิรตซ์ : ในเดือนพฤศจิกายน 2558 AWN ชนะการ
ประมูลใบอนุญาตคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ จานวน 2x15 เมกะเฮิรตซ์ ด้ วย
ราคา 40,986 ล้ านบาท มีสิทธิการใช้ งาน 18 ปี จนถึงปี 2576 และต้ องจ่าย
ค่า ธรรมเนี ย มใบอนุญ าตร้ อยละ 5.25 ของรายได้ แ ก่ กสทช. ปั จ จุบัน
เอไอเอสใช้ คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ให้ บริ การ 4G LTE และ LTE-A
 ใบอนุ ญ าต 900 เมกะเฮิรตซ์ : ในเดือนพฤษภาคม 2559 AWN ชนะ
การประมูลใบอนุญาตคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ จานวน 2x10 เมกะเฮิรตซ์ ด้ วย
ราคา 75,654 ล้ านบาท โดยมีสิทธิการใช้ งาน 15 ปี จนถึงปี 2574 และต้ อง
จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตร้ อยละ 5.25 ของรายได้ แก่ กสทช. ปั จจุบนั เอ
ไอเอสใช้ คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ในการให้ บริ การ 4G 3G และ 2G


(ข้ อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560)

ความเคลื่อนไหวของราคา

AVIFY
OTC
BNYM (ได้ รับการสนับสนุน)
1:1
00753G103
5.64 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
4.3 - 5.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ข้ อมูลระหว่าง 26 กรกฎาคม 2559 ถึง 26 กรกฎาคม 2560

โดยปั จจุบนั ทัง้ 3 คลื่นความถี่ถกู นามาให้ บริ การเทคโนโลยี 2CA (1800/2100)
and 3CA (900/1800/2100) ในพื ้นที่ที่มีการใช้ งานหนาแน่น
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รางวัลที่ได้ รับ






ตัวเลขทางการเงินล่ าสุด
หน่ วย ล้ านบาท

รางวัล “หุ้นยอดนิยมกลุม่ เทคโนโลยี” จากงานประกาศรางวัลหุ้นขวัญใจ
มหาชน ปี 2559 ซึง่ จัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
รางวัล “Thailand Top Company Awards 2017” ในกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 จากผลการดาเนินงานที่
ยอดเยี่ยมและเป็ นองค์กรตัวอย่างในการดาเนินธุรกิจ ซึง่ รางวัลดังกล่าว
จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยร่ วมกับนิตยสาร Business+ ในเครื อ
เออาร์ ไอพี
รางวัล “Promoting Health in the Workplace” จากงาน Best
Employer Brand Awards 2017

รายได้ รวมจาก
การให้ บริการไม่
รวม IC
กาไรสุทธิ
EBITDA
อัตรา EBITDA
margin
สินทรัพย์ รวม
หนีส้ ินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินสุทธิต่อ
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
ROCE
กาไรต่ อหุ้น
(บาท/หุ้น)

จุดเด่ นในการลงทุน
สิ ้นปี 2559 มูลค่าทางการตลาดสูงเป็ นอันดับ 6 ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 นโยบายการจ่ ายเงิน ปั น ผลไม่ต่ ากว่ าร้ อยละ 70 ของกาไรสุทธิ ตามงบ
การเงินรวมแต่ต้องไม่เกินกาไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ/หรื อ
มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย” โดยจะพิจารณาจ่ายปี ละ 2 ครัง้
 กระแสเงินสดจากการดาเนินงานในครึ่ งปี แรกของปี 2560 อยู่ที่ 30,259
ล้ านบาท และมีอตั ราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ EBITDA อยู่ที่ 1.3 เท่า
 โอกาสในการเติบโตจากธุรกิจอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงและดิจิทลั คอนเทนต์


2557

2558

2559

%YoY

148,729
36,033
66,428
44.7%

155,213
39,152
70,776
45.6%

152,150
30,667
60,741
39.9%

-2%
-22%
-14%
-5.7pp

62,820

61,629

61,653

-1.9%

126,351
36,341
46,864
0.39
79%
12.12
12.00

181,761
63,989
48,493
1.02
82%
13.17
12.99

275,670
98,144
42,708
1.38
67%
10.31
10.08

52%
53%
-12%
N/A
-15pp
-22%
-22%

รายได้ จากการโทร
รายได้ จากบริการข้ อมูล
รายได้ จากธุรกิจ
อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
รายได้ จากบริการข้ามแดน
อัตโนมัติ และรายได้ อ่ นื ๆ

ไตรมาส
1/2559

ไตรมาส
2/2559

ไตรมาส
4/2559

ไตรมาส
1/2560

ไตรมาส
2/2560

45%

43%

39%

36%

35%

49%

51%

55%

57%

58%

0.3%

0.5%

1.2%

1.7%

2.3%

5.5%

5.5%

5.2%

5%

5.1%

100%

100%

100%

100%

100%

ไตรมาส
4/2559

ไตรมาส
1/2560

ไตรมาส
2/2560

30,169

30,627

31,617

31,364

32,153

9,596

6,529

6,468

7,693

7,215

17,012

15,257

15,058

17,347

17,108

46.6%

41.1%

36.4%

44.6%

43.8%

270,724

271,503

275,670

279,147

281,350

223,839

235,278

232,962

241,491

236,505

46,885

36,225

42,708

37,656

44,846

1.62

2.57

1.38

2.17

2.03

34%

21%

23%

23%

28%

3.23

2.20

2.18

2.59

2.43

ธุรกิจมือถือ
ไตรมาส
2/2559

ไตรมาส
3/2559

ไตรมาส
42559

ไตรมาส
1/2560

ไตรมาส
2/2560

ระบบรายเดือน
5,812,800
ระบบเติมเงิน
33,542,200
รวมจานวน
39,355,000
ผู้ใช้ บริการ
ARPU (บาท/เดือน/เลขหมาย)

6,108,700
33,764,700

6,429,600
34,601,600

6,661,400
33,986,400

6,991,500
33,482,000

39,873,400

41,031,200

40,647,800

40,473,500

ระบบรายเดือน
608
ระบบเติมเงิน
188
เฉลี่ย
248
MOU (นาที/เดือน/เลขหมาย)

597
186
248

600
186
251

579
181
244

593
182
251

ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน
เฉลี่ย

305
213
226

296
201
215

280
190
205

271
169
186

4,090
2,670
2,960

4,970
3,200
3,580

5,720
3,490
3,970

6,740
4,130
4,730

115,000

195,000

301,500

373,900

445,900

43,000

80,000

106,500

72,400

72,000

520

498

510

541

600

จานวนเลขหมาย
(ล้ านเลขหมาย)

313
234
246

VOU (เมกะไบต์ /เลขหมายที่ใช้ อนิ เทอร์ เน็ต/เดือน)
ระบบรายเดือน
ระบบเติมเงิน
เฉลี่ย

3,430
2,380
2,590

ธุรกิจอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง
จานวนผู้ใช้ บริการ
จานวนผู้ใช้ บริการที่
เพิ่มขึ ้น
ARPU

สัดส่ วนรายได้ ของบริษัท
%ของรายได้ การบริการ
(ไม่ รวมค่ าเชื่อมโยงโครงข่ าย)

ไตรมาส
3/2559

ข้ อมูลด้ านการดาเนินงาน

จุดเด่ นทางการเงิน
หน่ วย ล้ านบาท
รายได้ รวมไม่ รวมค่ าก่ อสร้ าง
กาไรสุทธิ
EBITDA
EBITDA Margin
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
สุทธิ
สินทรัพย์ รวม
หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
หนีส้ ิทธิต่อส่ วนของผู้ถือหุ้น (เท่ า)
ROE
กาไรต่ อหุ้น (บาท/หุ้น)
เงินปั นผลต่ อหุ้น (บาท/หุ้น)

ไตรมาส
2/2559

ส่ วนแบ่ งตลาดของอุตสาหกรรมโทรศัพท์ มือถือ
ณ ไตรมาส 1/2560

ส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ใช้ บริ การ
28%

ส่วนแบ่งตลาดเชิงรายได้ *
26%

45%

48%
27%

AIS

26%
A

B
AIS

หมายเหตุ: ไม่รวมทีโอที กสท และ MVNO อื่นๆ *โดยนิยามของบริ ษัท
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ตลาดโทรศัพท์ มือถือในประเทศไทย

อัตราการใช้ งานโทรศัพท์ มือถือในประเทศไทย

ผู้ให้ บริ การสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย มี 3 รายหลัก ประกอบด้ วย
เอไอเอส บมจ. โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น (ดี แ ทค) และบมจ.ทรู
คอร์ ปอเรชั่น (ทรู ) ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2558 กสทช. ได้ จัด
ประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิ รตซ์
ตามลาดับ โดยอไอเอสและทรู เ ป็ นผู้ชนะการประมูล ใบอนุญ าตคลื่น 1800
เมกะเฮิรตซ์ และทรู และบมจ.จัสมิน (จัสมิน) เป็ นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาต
คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ แต่เนื่องจากจัสมินไม่สามารถชาระค่าใบอนุญาต ต่อมา
ในเดือนพฤษภาคม 2559 กสทช. จึงได้ จดั การประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่
900 เมกะเฮิรตซ์ดงั กล่าวอีกครัง้ โดยเอไอเอสเป็ นรายเดียวที่เข้ าร่ วมประมูลและ
ชนะการประมู ล และดี แ ทคเป็ นผู้ ให้ บ ริ ก ารเพี ย งเจ้ าเดี ย วที่ ยั ง คงมี ก าร
ดาเนิ นการในระบบสัมปทานจนถึง ปี 2561 ผลการประมูล ดัง กล่า วได้ สร้ าง
ความเปลี่ยนแปลงให้ แก่อตุ สาหกรรม และทาให้ การแข่งขันเพิ่มสูงขึ ้นระหว่างผู้
ให้ บริ การเพื่อแย่งชิงลูกค้ าและส่วนแบ่งตลาด

ณ สิน้ ปี 2559

อัตราการใช้ ง านมื อถื อของไทยเคยสูง ถึ ง ร้ อยละ 140 และลดลงมาอยู่ ที่
ประมาณร้ อยละ 134 หลัง จากเลขหมายระบบเติม เงิ นถู ก ก ากั บ ให้ ต้ อ ง
ลงทะเบี ยนเพื่ อยื นยันตัวตน ส่งผลให้ ยอดผู้ใช้ งานระบบเติมเงินลดลง แต่จะ
สะท้ อนการเติบ โตของผู้ใ ช้ ง านจริ ง ได้ ดีขึน้ ในอนาคต การใช้ ง านบนระบบ
รายเดือนมีอตั ราการเติบโตสูง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังคงมีผ้ ใู ช้ งานระบบ
เติมเงินเป็ นส่วนมาก โดยคิดเป็ นร้ อยละ 80 ของผู้ใช้ งานทังหมด
้
การใช้ งานมือถื อส่วนใหญ่ยงั คงอยู่บนระบบ 3G และมีการใช้ งาน 2G ลดลง
ต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ บริ การ 4G เริ่ มเข้ ามามีบทบาทสาคัญอย่างรวดเร็ วจากปริ มาณ
ความต้ องการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตและอัตราการใช้ งานสมาร์ ทโฟนที่เพิ่มสูงขึน้
ปั จ จุบัน คอนเทนต์ ที่ไ ด้ รั บ ความนิ ย มยังคงเป็ นโซเชี ย ลมี เดี ย เช่น ไลน์ แ ละ
เฟซบุ๊ก ฯลฯ แต่คอนเทนต์ด้านวิดีโอและการรับชมสื่อออนไลน์ ซึ่งใช้ ปริ มาณ
อินเทอร์ เน็ตสูง เริ่ มได้ รับความนิยมมากขึน้ จากโครงข่ายที่มีคุณภาพมากขึน้
ของผู้ให้ บริ การ ทาให้ ผ้ ใู ห้ บริ การสามารถสร้ างแหล่งรายได้ ใหม่จากปริ มาณการ
ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตที่เติบโตขึ ้น ผ่านการออกแพ็ คเกจการใช้ งานที่เหมาะสมกับ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคในทุกๆ กลุม่
ทัง้ นี ้ ไตรมาส 2/2560 ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารแต่ละรายต่า งยัง คงมุ่ ง เน้ นไปที่ ก ารท า
แคมเปญส่วนลดค่าเครื่ องโทรศัพท์และนาเสนอแพ็คเกจด้ านดาต้ า ตลาดยังคง
เติบโตจากกลุ่มลูกค้ าระบบรายเดือนด้ วยแนวโน้ มที่ลกู ค้ าระบบเติมเงินได้ หนั
มาใช้ ระบบรายเดือนได้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยังมี การออกแพ็คเกจ
แบบใช้ งานต่อเนื่องไม่จากัด โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาลูกค้ าใหม่และรักษาฐาน
ลูกค้ าที่มีการใช้ งานและมี ARPU ต่อเดือนสูง รวมถึงเป็ นการสนับสนุนให้ ลกู ค้ า
มีประสบการณ์การใช้ งานด้ านวิดีโอสตรี มมิ่งมากขึ ้น

ร้ อยละของประชากรที่ใช้ งานโทรศัพท์มือถือ
142%

147%
126%

2556

2557

2558

134%*

2559

หมายเหตุ: ไม่รวมทีโอที กสท และ MVNO อื่นๆ
*จานวนประชากรไทย: 65.9 ล้ านคน
ที่มา: กรมการปกครอง สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ตลาดอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย
จากข้ อมูลของ กสทช. จานวนครัวเรื อนที่ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง ณ
สิ ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2560 อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 34 หรื อคิดเป็ นผู้ใช้ งานประมาณ
7.2 ล้ านครัวเรื อน ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตจากการที่ มีพื ้นที่
หลายแห่งยังไม่สามารถเข้ าถึงบริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงได้
ตลาดอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงมีแนวโน้ มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากรู ปแบบ
การด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ข้ าสู่ยุ ค ดิ จิ ทัล และความต้ อ งการเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์ เน็ ตภายในที่ อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึน้ เพื่ อให้ เข้ า ถึง ข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่า ง
รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ ขณะที่เทคโนโลยี ADSL เริ่ มล้ าสมัยและมีข้อจากัด
ทางเทคนิคในเรื่ องความเร็ วและความเสถี ยรของโครงข่าย ทาให้ ลกู ค้ าเริ่ มมอง
หาบริ การใหม่ๆ สาหรับอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดย
เทคโนโลยีที่ให้ บริ การด้ วยโครงข่ายใยแก้ วนาแสงได้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญต่อ
การตัดสินใจของลูกค้ า
ในปี 2560 คาดว่าผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงจะยังคงเน้ นการแข่งขัน
ด้ า นความเร็ วในการให้ บ ริ การ และมุ่ง เน้ นพัฒนาขยายพื น้ ที่ใ ห้ บริ ก ารผ่า น
โครงข่ายใยแก้ วนาแสงเพิ่มมากขึ ้น ทดแทนการให้ บริ การด้ วย ADSL แบบเดิม
โดยที่ อั ต ราค่ า บริ ก ารและความเร็ ว ของอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยภาพรวมยั ง ไม่
เปลี่ ย นแปลงจากไตรมาสที่ แ ล้ ว แต่ ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก ารแต่ ล ะรายมุ่ ง เน้ น การออก
แคมเปญลดเพื่ อ ดึงดูดลูก ค้ าให้ ยกระดับเป็ นแพ็คเกจราคาระดับกลางถึงสูง
นอกจากนี ้ยังเน้ นการนาเสนอแพ็คเกจอินเทอร์ เน็ตควบคู่กับคอนเทนต์มากขึ ้น
โดยร่ วมมื อกับผู้ให้ บริ การคอนเทนต์ รายต่างๆ เพื่อนาเสนอแพ็คเกจในระดับ
ราคาทีน่ ่าจูงใจ

สินค้ าและบริการภายใต้ การเป็ นผู้ให้ บริการดิจิทลั ไลฟ์

เอไอเอสรายเดือน
บริ การมือถือระบบรายเดือน

เอไอเอสวันทูคอล
บริ การมือถือระบบเติมเงิน

เอ็มเปย์
เอไอเอส ไฟเบอร์
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ เน็ตบ้ านไฟเบอร์ ออพติก 100%
-3-

เอไอเอส บิสซิเนส คลาวด์
บริ การคลาวด์สาหรับองค์กร

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส

ไตรมาส 2 ปี 2560

การกากับดูแลกิจการที่ดี
เอไอเอสมีการนโยบายการกากับดูแลกิจการรวมถึงพัฒนาแผนการดาเนินงาน
เพื่อส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ
 ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นพร้ อมส่งเสริ มการใช้ สท
ิ ธิตามกฎหมายของตนเอง
 เผยแพร่ ข้อมูลสาคัญของบริ ษัทให้ กบ
ั ผู้ถือหุ้นอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระและชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารั บ
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ล่วงหน้ า
 จัด ให้ มี ช่ อ งทางที่ ห ลากหลายเพื่ อ ให้ ผ้ ู มี ส่ ว นได้ เ สี ย สามารถแจ้ งเรื่ อ ง
ร้ องเรี ยน/ข้ อกังวลต่อคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อพบเห็นเหตุการณ์อนั สงสัยว่า
จะเป็ นการละเมิดจริ ยธรรมทางธุรกิจ
 ยกระดับ ความตระหนัก ของพนัก งานทัง้ องค์ ก รในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และ
ปฏิบตั งิ านอย่างมีจริ ยธรรม
ในปี 2559 เอไอเอสได้ รั บ การรั บ รองเป็ นสมาชิก ของแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ า นทุจริ ต จาก ASEAN CAPITAL MARKETS
FORUM ซึง่ คัดเลือกบริ ษัทจดทะเบียน 100 บริ ษัทแรกของอาเซียนที่มีมลู ค่าทาง
การตลาดและมีการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสงู สุด

สิทธิของผู้ถือหุ้น
เอไอเอสจัดให้ มี การประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี อย่า งมี ประสิทธิ ภาพและ
โปร่ ง ใส โดยบริ ษัทจะเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม พร้ อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม รวมทังส่
้ งออก
ให้ ผ้ ูถือหุ้นล่ว งหน้ า ไม่ น้อยกว่า 21 วัน เพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มี เวลาศึก ษาและ
พิจารณารายละเอียดแต่ละวาระ

รายชื่อผู้ถอื หุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ณ 11 เมษายน 2560 (วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นล่ าสุด)
รายชื่อ

40.45%

2. SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD.

23.32%

จากัด

4.63%

4. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED

3.12%

5. สานักงานประกันสังคม

2.42%

6. GIC PRIVATE LIMITED

1.44%

7. CHASE NOMINEES LIMITED

1.39%

8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

1.24%

9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

0.88%

10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

ความโปร่ งใสทางการเงิน
 การจั ด ท าบั ญ ชี ข องบริ ษั ท เป็ นไปตามมาตฐานการบั ญ ชี ไ ทย ( Thai
Accounting Standard (TAS)) ซึ่งสอดคล้ องกับมาตรฐานรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard
(IFRS))
 เอไอเอสได้ เผยแพร่ งบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทต่อตลาดหลักทรั พ ย์
แห่ง ประเทศไทยและนัก ลงทุนทั่วไปภายใน 45 วัน นับ จากวันสิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ข องแต่ละไตรมาส และสาหรั บ งบการเงิ นประจ าปี ได้
เผยแพร่ ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

รวม

0.67%
79.57%

การดาเนินธุรกิจอย่ างยั่งยืน
ความสาเร็จ
 เป็ นผู้ให้ บริ การมือถือรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ ได้ รับเลือกให้
อยู่ในดัชนีความยัง่ ยืนดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices:
DJSI) เป็ นปี ที่สองติดต่อกัน (ปี 2558-2559)
 ได้ รับคัดเลือกเป็ นสมาชิกของ Thailand Sustainability Investment ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นปี ที่สองติดต่อกัน (ปี 2558-2559)
กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจอย่ างยั่งยืน 5 แกนหลัก
 ประสานสั ง คมให้ เป็ นหนึ่ง เดี ย ว โดยเอไอเอสจะท าความเข้ า ใจอย่ า ง
ถี่ ถ้ ว นและคานึง ถึ งความต้ องการและความคาดหวัง ของชุมชนโดยรอบ
เพื่ อให้ สามารถตอบสนองได้ อย่ างมี ก ลยุทธ์ และเป็ นระบบ รวมถึง มี ก าร
บูร ณาการร่ ว มกั น อัน จะก่ อให้ เ กิ ด การยอมรั บ ในการด าเนิ นธุ ร กิ จของ
เอไอเอสและสร้ างภาพลักษณ์ในฐานะผู้นาของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่
ดาเนินงานด้ วยความรับผิดชอบ
 ส่ งมอบประสบการณ์ ท่ ด
ี ีท่ สี ุดให้ แก่ ลูกค้ า โดยอาศัยความเข้ าใจถึงความ
ต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย การออกสินค้ าและบริ การที่หลากหลาย และ
การส้ างสรรค์นวัตกรรมสินค้ าและบริ การใหม่ๆ เพื่อสร้ างความแตกต่างจาก
ผู้ให้ บริ การรายอื่น เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถใช้ ชีวิตได้ ดีกว่าเดิมในยุคดิจิทลั
 สร้ างหุ้นส่ วนทางธุรกิจที่ย่ ังยืน โดยการสร้ างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ทาให้
เอไอเอสและพันธมิตรทางธุกิจเป็ นหุ้นส่วนที่จะเติบโตไปพร้ อมกัน รวมถึงมุ่ง
สร้ างความรับผิดชอบร่ วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจในการส่งมอบสินค้ าและ
บริ การที่มีคณ
ุ ภาพให้ กบั ลูกค้ า
 ส่ ง เสริ มบุ ค ลากรของเราให้ เติบโตในทุก ย่ างก้ าว โดยพัฒนาผู้นาที่ มี
วิสยั ทัศน์และสอดคล้ องกับคุณลักษณะของแบรนด์ พร้ อมสร้ างโอกาสให้
บุคลากรได้ เรี ยนรู้ และพัฒนาความสามารถของตน
 สรรสร้ างนวัตกรรมที่เป็ นมิตรต่ อสิ่ง แวดล้ อม โดยนาเสนอสินค้ าและ
บริ การที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึง่ จะช่วยอานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ าใน
การใช้ ชีวิตยุคดิจิทลั ขณะเดียวกันก็ยงั เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มีจานวน 11 ราย โดยประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
และมี ก ารแบ่ ง แยกอ านาจหน้ า ที่ จ ากฝ่ ายบริ ห ารชัด เจน องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 1 ใน 3 และมี กรรมการที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หาร 10 ใน 11 ท่าน เพื่อสร้ างการถ่วงดุลได้ อย่างเหมาะสมจากฝ่ ายบริ หาร
รายชื่อกรรมการ
1. นายกานต์ ตระกูลฮุน
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
3. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ ชัย
4. นายประสัณห์ เชือ้ พานิช
5. นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
6. นายเฆราร์ โด ซี. อบาลา จูเนียร์
7. นายแอเลน ลิว ยง เคียง
8. นายฮุง เวง ชอง
9. นางสาวจีน โล เงีย้ บ จง
10. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์
11. นายสตีเฟ่ น มิลเลอร์

1.บริ ษัท อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
3. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดอ
ี าร์

สัดส่ วนการถือครองหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน
 สัดส่วนการถือครองหุ้นสูงสุด เท่ากับ ร้ อยละ 40.45 ถือโดยผู้ถือหุ้นรายเดียว
 1 หุ้น สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

*ข้ อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

ข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ จากรายงานพัฒนาความยัง่ ยืนปี 2559
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บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส

ไตรมาส 2 ปี 2560

แผนการดาเนินงานระยะยาว

โครงข่ายใยแก้ วนาแสงขนาดใหญ่ภายใต้ ธุรกิจมือถื อ เพื่อให้ บริ การด้ วยต้ นทุนที่
เหมาะสม และในราคาที่สามารถแข่งขันได้ กบั เทคโนโลยี ADSL เดิม
เดินหน้ าสร้ างนวัตกรรมผ่ านดิจิทัลคอนเทนต์ สาหรั บลูกค้ าทั่วไปและ
ลูกค้ าธุรกิจ
เอไอเอสให้ ความสาคัญกับดิจิทลั คอนเทนต์ โดยมองว่าจะเป็ นแหล่งรายได้ ใหม่ที่
มีคุณภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าให้ กับธุรกิ จโดยรวม และยังช่วยเสริ มการใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ตทังในแพลตฟอร์
้
มผ่านมือถือและการใช้ งานในที่พกั อาศัย โดยมุ่งเน้ น
ดิจิทลั คอนเทนต์ใน 5 แกนหลัก ได้ แก่ วิดีโอ เกม ธุรกรรมทางการเงิน คลาวด์
และ M2M มี กลยุทธ์ หลักคือการพัฒนาระบบหรื อแพลตฟอร์ มเพื่อเชื่ อมต่อกับ
ผู้พฒ
ั นาและให้ บริ การคอนเทนต์ เข้ าถึงพันธมิตรหลากหลายกลุ่มพร้ อมจะสร้ าง
การเติบโตไปด้ วยกัน รวมถึงการขยายบริ การให้ ตอบโจทย์ ค วามต้ องการของ
ลูกค้ าในยุคดิจิทลั มากยิ่งขึ ้น ด้ วยแพลตฟอร์ มสาหรับการรับชมวีดีโอ คอนเทนต์
บนระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ความเร็ ว สู ง “AIS PLAYBOX” และ บนระบบ
โทรศัพท์มือถือ “AIS PLAY”
ดาเนินธุรกิจบนความสมดุลสาหรั บผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สร้ างความเติบโต
อย่ างยั่งยืน
เอไอเอสให้ ความสาคัญ กับ ระบบนิ เวศในการดาเนิ นธุ ร กิ จ (ecosystem) ที่
เชื่อมโยงความสามารถของพันธมิตรทางธุรกิจให้ เข้ ากับความต้ องการของลูกค้ า
และพร้ อมจะเติบโตไปด้ วยกัน เอไอเอสยังมุ่งพัฒนาบุคลากรและปรับโครงสร้ าง
ภายในให้ เ หมาะสมเพื่ อให้ ทันกับ ความเปลี่ย นแปลงในยุ คดิจิ ทัล โดยมี ก าร
ปรั บเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานให้ มี ความตื่นตัว เต็ม ไปด้ วยความคิดริ เ ริ่ ม
สร้ างสรรค์ และมีการบริ หารผลตอบแทนที่เป็ นธรรม มีการพัฒนาและเพิ่มความรู้
ความเชี่ยวชาญในการให้ บริการดิจิทลั เพื่อให้ สามารถรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
อยู่กบั องค์กรได้ ในระยะยาว เอไอเอสยังคานึงถึงการวางแผนสืบต่อตาแหน่ง งาน
ที่สาคัญ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรในอนาคต สิง่ เหล่านี ้จะช่วยขับเคลื่อน
ธุรกิจบนพื ้นฐานของความยั่งยืนระยะยาว เป็ นรากฐานของเอไอเอสที่จะ “ก้ าว
เข้ าสูก่ ารเป็ นองค์กรชันน
้ าด้ านการให้ บริ การดิจิทลั ไลฟ์สาหรั บคนไทยทุกคน”

ก้ าวผ่ านความเปลี่ยนแปลง สู่การเป็ นผู้นาด้ านบริการดิจิทัลเพื่อคนไทย
ปั จจุบนั ได้ ก้าวเข้ าสูย่ คุ ดิจิทลั อย่างเต็มรู ปแบบ เอไอเอสได้ ปรับวิสยั ทัศน์ พัฒนา
ตัวเองเพื่อก้ าวไปสูก่ ารเป็ น “ผู้ให้ บริ การด้ านดิจิทลั ไลฟ์ ” ที่พร้ อมให้ บริ การในทุก
มิติ สามารถตอบรับรู ปแบบการใช้ ชีวิตของลูกค้ าในยุคดิจิทลั อี กทังยั
้ งมุ่งมัน่ ที่จะ
ให้ บริ การที่ครอบคลุมเพื่ อช่วยยกระดับชี วิตของคนไทยทัว่ ประเทศในทุกแง่มุม
เช่ น สุ ข ภาพ การศึ ก ษา การเกษตร ผ่ า น 3 ธุ ร กิ จ หลั ก ได้ แก่ บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง และบริ การดิจิทลั คอนเทนต์
คงความเป็ นผู้นาในธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ด้ วยเครื อข่ ายและบริการ
คุณภาพ
เอไอเอสมุ่งพัฒนาเครื อข่ายให้ มีคุณภาพ มี ความเสถี ยร และไว้ วางใจได้ ด้ วย
ทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้ อมพัฒนานวัตกรรมการให้ บริ การคุณภาพกับลูกค้ า
โดยเดินหน้ าขยายโครงข่าย 4G ให้ เข้ าถึงพื ้นที่เพิ่มเติม และพัฒนาเครื อข่าย 3G
เพื่ อรองรั บการใช้ งานที่ เพิ่มมากขึน้ ให้ สามารถรองรั บ ความต้ องการใช้ งานที่
หลากหลายของลูกค้ า สิง่ สาคัญที่ช่วยสร้ างความแตกต่างให้ กบั เอไอเอส คือ การ
ให้ ความสาคัญกับการบริ การ ซึง่ ช่วยรักษาฐานลูกค้ า โดยนาเทคโนโลยีเข้ ามาใช้
ประโยชน์ ใ นการเก็ บข้ อมูล ประมวลผล และวิ เคราะห์ เพื่ อให้ บริ การลูกค้ า ที่
ตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ า ได้ ดียิ่ ง ขึน้ และนาอุ ป กรณ์ ดิจิทัลมาช่ ว ย
อานวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในขันตอนการให้
้
บริ การ อีกทังยั
้ งนาเสนอ
สิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ขยายธุรกิจอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงต่ อเนื่อง มุ่งให้ บริการครบวงจร
ปั จ จุบัน พฤติก รรมการใช้ ง านของลูก ค้ า ที่ ต้องการเชื่ อมต่อตลอดเวลา เพิ่ ม
ความสาคัญของการให้ บริ การครบวงจร (convergence) และความต้ องการ
เทคโนโลยีที่ดีขึ ้น เอไอเอสจึงมุ่งมัน่ ในการทาธุรกิจอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง เพื่อ
เสริ มการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตในครัวเรื อน โดยตังเป
้ ้ าในการเป็ นผู้ในบริ การหลัก
ใน 3 ปี ถึงแม้ เอไอเอสจะเป็ นผู้ให้ บริ การรายใหม่ แต่ ก็สามารถใช้ ประโยชน์จาก

ติดต่ อหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน) เลขที่ 414 อาคารเอไอเอส 1 ชัน้ 22 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2029 5014 โทรสาร: 0 2029 5165 E-mail: investor@ais.co.th เว็บไซต์บริ ษัท: http://www.ais.co.th เว็บไซต์: http://investor.ais.co.th

นิยามคาศัพท์
EBITDA
อัตรา EBITDA
กระแสเงินสดอิสระ
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
หนีส้ ินสุทธิต่อส่ วนของผู้ถือหุ้น
ROCE
กาไรต่ อหุ้น
เงินปั นผลต่ อหุ้น

กาไรก่อนดอกเบี ้ยและภาษี + ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย – รายได้ อื่นๆ + รายได้ ที่ไม่ใช่เงินสดอื่นๆ – ค่าใช้ จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดอื่นๆ
EBITDA / รายได้ รวม
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน – งบลงทุน
โปรดดูงบการเงินประจาปี
(เงินกู้ที่มีภาระดอกเบี ้ย - เงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ปลายงวด
(กาไรจากการดาเนินงานหลังภาษี ) / (หนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยเฉลี่ย + ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย)
กาไรสุทธิ / จานวนหุ้น
เงินปั นผลจ่าย / จานวนหุ้น

ข้ อปฎิเสธความรั บผิดชอบ
ในเอกสารฉบับนี ้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการคาดการณ์ ในอนาคตโดยใช้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องในหลายด้ านซึ่งจะขึ ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งข้ อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ
กลยุทธ์ และความเชื่อของบริ ษัทฯ รวมทั ้งข้ อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ ้นในอดีต ตัวอย่างของคาที่ใช้ ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่ น “อาจจะ”, “จะ”, “คาดว่า”, “ตั ้งใจว่า, “ประมาณ”, “เชื่อว่า”, “ยังคง”, “วางแผน
ว่า” หรื อคาใดๆ ที่มีความหมายทานองเดียวกัน เป็ นต้ น
แม้ ว่าการคาดการณ์ดงั กล่าวจะถูกจัดทาขึ ้นจากสมมุติฐานและความเชื่อของฝ่ ายบริ หาร โดยอาศัยข้ อมูลที่มีอยู่ในปั จจุบนั เป็ นพื ้นฐานก็ตา ม สมมุติฐานเหล่านี ้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่ง
อาจจะทาให้ ผลงาน ผลการดาเนินงาน ความสาเร็ จที่เกิดขึ ้นจริ งแตกต่างจากที่บริ ษัทฯ คาดการณ์ ไว้ ในอนาคต ดังนั ้นผู้ใช้ ข้อมูลดังกล่า วจึงควรระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลข้ างต้ น อีกทั ้งบริ ษัท และผู้บริ หาร/
พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรื อรับรองความเกี่ยวข้ อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ ้น หรื อความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าว
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