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สารจากผู�บร�หาร

สมชัย  เลิศสุทธิวงค�
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

จนกว�าจะพบกันใหม�ครับ

ต้ังแต�ต�นป�เราได�กล�าวถึงเร�อ่งสำคัญไปแล�วสามเร�อ่งในการก�าวไปเป�น AIS THE NEXT GENERATION 
คือ 1) การสร�างและให�บร�การโครงข�ายที่มีคุณภาพ (Network) 2) การลงทุนในกิจการใหม�ๆ ทั้ง CSL
และ Rabbit LINE Pay (Economy) 3) การสร�างประสบการณ�เหนือระดับแก�ลูกค�า (eXperience) 
สำหรับไตรมาสนี้ เป�นเร�่องของบุคลากรหร�อพนักงานของเอไอเอส (Team) ซึ่งผมเชื่อว�าเป�นส�วน
สำคัญที่สุดในการทำ Digital Transformation ให�สำเร็จ และเป�นหน่ึงในยุทธศาสตร�ท่ีเอไอเอสผลัก
ดันและพัฒนาเพ�่อการเติบโตขององค�กรอย�างยั่งยืน

เอไอเอสได�จัดต้ัง AIS Academy ข�น้ภายในองค�กรเพ�อ่ติดอาว�ธท่ีพนักงานจำเป�นต�องมีในยุคดิจ�ทัล 
และพร�อมเป�นศูนย�กลางในการสนับสนุนและผลักดันประเทศไทยและคนไทยให�ก�าวทันยุคใหม�ท่ีเปล่ียน
ไปอย�างแข็งแรง ซึ่งเป�นงานสำคัญในระยะยาวที่ต�องเร��มวางรากฐานตั้งแต�วันนี้ 

ทั้งนี้ ในช�วงเก�าเดือนที่ผ�านมา เรามีรายได�การให�บร�การเติบโต 3.9% เทียบกับป�ก�อน ท�ามกลาง
การแข�งขันที่เข�มข�น โดยยังคงการเติบโตทั้งในธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่ ธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง 
และธุรกิจการให�บร�การลูกค�าองค�กร อีกทั้งยังคงบร�หารต�นทุนอย�างต�อเนื่อง ทำให�เอไอเอสมีกำไร
สุทธิเติบโต 2.1% มาอยู�ที่ 22,843 ล�านบาท และคาดว�าทั้งป� เราจะสามารถมี EBITDA margin 
ในกรอบ 45-47% ตามที่ได�ให�คาดการณ�ไว�

เร�ยน ท�านผู�ถือหุ�น

นักลงทุนสัมพันธ� 2
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รายได�การให�บร�การหลัก
(พันล�านบาท)

ตัวเลขการดําเนินงาน
ที่สําคัญ

EBITDA
(พันล�านบาท)

กำไรสุทธิ
(พันล�านบาท)

คาดการณ�
ป� 2561

รายได�การให�บร�การหลัก

 +3.5-4.5% 

ผลการดำเนินงานในเก�าเดือนแรกป� 2561
รายได�และการทำกำไรยังคงเติบโต

• เติบโตจากทัง้ธรุกิจโทรศัพท�เคลือ่นที ่
   อินเทอร�เน็ตความเร็วสูง และการ
   รวมรายได�ของ CSL พร�อมให�บร�การ
   ลูกค�าองค�กร

คาดการณ�
ป� 2561

อัตรา EBITDA margin 

 45-47%

คาดการณ�
ป� 2561

งบลงทุนประมาณ

 25,000
ล�านบาท

• บร�หารต�นทุนโครงข�ายต�อเนื่อง และ
   ลดค�าใช�จ�ายการตลาด เน�นหาลูกค�า
   คุณภาพ

• เติบโตตาม EBITDA แม�ค�าเส่ือมราคา
   ยังเพ��มจากการขยายโครงข�าย 4G 
   และอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

46.2% 
margin

นักลงทุนสามารถดูผลประกอบการและคําอธิบายสําหรับไตรมาส 3/2561 เพ��มเติมได�ที่ http://investor.ais.co.th/quarterly_report.html

ธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่

ธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง

ส�วนแบ�ง
ตลาด

เชิงรายได�

48%

สัดส�วน
ลูกค�า

ที่ใช�งาน 4G

57%

จำนวนดาต�า
เฉลี่ยที่ลูกค�าใช�งาน

10
กิกะไบต�/เดือน

จำนวนลูกค�า

676,700
ราย

สัดส�วนรายได�
ต�อรายได�บร�การรวม

3.4%ส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การ

8%

นักลงทุนสัมพันธ�

9M189M17

99.796.0

+3.9% 

9M17

52.0

9M18

55.7
+7.1% 

9M17

22.4

9M18

22.8

+2.1% 
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ไฮไลท�ประจำไตรมาส (I)
เอไอเอสร�วมกับเจมาร�ท ผนึกความแข็งแกร�งด�านช�องทางจัดจำหน�าย

เอไอเอสร�วมเป�นพนัธมติรแบบเอก็ซ�คลูซฟีกับเจมาร�ทเพ�่อนาํเสนอสนิค�าและบร�การดจิ�ทลัของเอไอเอส ผ�านร�านค�าในเคร�อเจมาร�ทรวมกว�า 400 แห�ง โดยเฉพาะพ�้นทีส่าํคัญ
ในเขตเมือง เช�น ห�างสรรพสินค�า คอมมูนิต้ีมอลชั้นนํา และศูนย�บร�การด�านไอที ขยายช�องทางการรับสมัครลูกค�าระบบรายเดือน พร�อมร�วมวางยุทธศาสตร�การใช�ตัวแทน
จําหน�ายซิงเกอร�อีกกว�า 3,000 คน ในอนาคต

โครงสร�างช�องทางจัด
จำหน�ายของเอไอเอส

เอไอเอสช็อป เทเลว�ซ และ
เอไอเอสบัดดี้ 1,600+ แห�ง

พันธมิตรเอ็กซ�คลูซีฟแบรนด�
ต�างๆ 650+ แห�ง

ลูกตู�และโมเดิร�นเทรด
22,000+ แห�ง

ช�องทางอิเล็กทรอนิกส�อื่นๆ
400,000+ จ�ด
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ไฮไลท�ประจำไตรมาส (II)
เอไอเอสร�วมกับโนเกีย หวัเหว�ย และแซดทอี ีได�รบัอนญุาตจากกสทช. เพ�่อทดสอบเทคโนโลย ี5G เป�นรายแรกบนคลืน่ความถ่ีย�าน 26.5-27.5 GHz พร�อมให�คนไทยและภาค
ธรุกิจสัมผสัประสบการณ� 5G ซึง่อยู�ระหว�างการพฒันาด�านบร�การ (Use Case) ทีจ่ะนาํมาใช�จร�งในเชงิพาณิชย� เพ�่อสร�างความพร�อมแก�องค�กรต�างๆ ให�สอดรบักับเทคโนโลยี
ที่กําลังจะมาถึง ทั้งนี้ เอไอเอสได�วางรากฐานด�านเคร�อข�ายความเร็วสูง NEXT G และวางแผนลงทุนในระบบรับส�งสัญญาณรุ�นใหม� (Massive MIMO 32T32R) พร�อม
ขยายบร�การด�าน NB-IoT ในหลากหลายอ�ตสาหกรรมเพ�่อคงความเป�นผู�นําในตลาดอย�างแข็งแกร�ง 

ในงาน “5G the First LIVE in Thailand by AIS” จะสาธิต 5G 
ผ�าน 5 รูปแบบนวัตกรรม ได�แก�

1. 5G Super Speed แสดงศักยภาพด�านความเร็วในการรับส�งสัญญาณ
2. 5G Ultra Low Latency แสดงประสิทธิภาพการตอบสนองที่รวดเร็ว
3. 5G for Industry 4.0 แสดงหุ�นยนต�ที่จะมีบทบาทในยุคอ�ตสาหกรรม 4.0
4. 5G Virtual Reality แสดงการดูว�ดีโอในสภาวะเสมือนจร�ง
5. 5G FIFA Virtual Reality แสดงการแข�งกับหุ�นยนต�ในการทําประตูที่จ�ดโทษ

นักลงทุนที่สนใจ สามารถเข�าชมการทดสอบได�ที่
• AIS DC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเร�ยม 
• ตั้งแต�วันนี้ถึง 15 ธันวาคม 2561
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กลยุทธ�การดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน
ด�วยว�สัยทัศน�มุ�งเป�นผู�ให�บร�การเทคโนโลยีดิจ�ทัลที่ได�รับการยอมรับสูงสุด 
เอไอเอสได�วางกลยุทธ� 7 ด�านสู�การดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน ดังนี้

ลดและร�ไซเคิลของเสียจากการ
ดําเนินธุรกิจและส�งเสร�มให�คนไทยร�วมกัน

กําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส�อย�างถูกว�ธี

ลดปร�มาณคาร�บอนจากกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและส�งเสร�ม

การใช�พลังงานหมุนเว�ยน

พัฒนาระบบการป�องกันภัยไซเบอร�และการปกป�อง
ข�อมูลส�วนบุคคลของลูกค�าที่เชื่อถือได�

ยกระดับคุณภาพความเป�นอยู�ของชุมชมและลดความ
เหล่ือมล้ําทางสังคม ด�วยโครงสร�างพ�้นฐานและ
โซลูชั่นด�านดิจ�ทัล

มุ�งสร�างแบรนด�ที่ส�งเสร�มการใช�อินเทอร�เน็ตและ
สังคมออนไลน�อย�างเหมาะสมและปลอดภัยแก�ผู�ใช�งาน

เสร�มสร�างและพัฒนาบุคลากรของเอไอเอส
ให�มึความพร�อมต�อการรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจโดยเฉพาะการดําเนินธุรกิจ
ทางเทคโนโลยี
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เอไอเอสได�รับการจัดอันดับอยู�ในดัชนีความยั่งยืน 

รู�จักกับ “การพัฒนาด�านความย่ังยืน” 

ลดและกำจัด
ขยะอย�างถูกว�ธี

ใช�พลังงาน
อย�างมีประสิทธิภาพ

เพ�อ่ลดปร�มาณ
คาร�บอน

ส�งเสร�มความ
เหมาะสมและ

ปลอดภัยในการใช�
อินเทอร�เน็ตและ
สังคมออนไลน� 

สร�างคุณค�า
ในการเข�าถึง

เทคโนโลยีให�แก�
ชุมชนและ

สังคม

พัฒนาและดูแล
บุคคลากรแบบ

องค�รวม

ปกป�องระบบ
สารสนเทศและ
คุ�มครองข�อมูล

ส�วนบุคคล
ของลูกค�า 

มุ�งพัฒนา
นวัตกรรม
ด�านดิจ�ทัล

สร�างสินค�าบร�การผ�านนวัตกรรมด�านดิจ�ทัล 
เพ�่อยกระดับคุณภาพชีว�ตคนไทยและเสร�มศักยภาพของภาคธุรกิจ

เศรษฐกิจ

สิ�งแวดล�อม

สังคม



รู�จักกับ “การพัฒนาด�านความย่ังยืน” 
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แกนท่ีสอง พัฒนาศักยภาพของ
พนักงานด�วยวัฒนธรรมแห�งการเรียนรู�
อย�างต�อเน่ืองไร�ขีดจํากัด “Anywhere 
Anytime Any device” เพื่อให�พนักงาน

สามารถยกระดับทักษะและความรู�
ของตนเอง สามารถเติบโตใน

เส�นทางที่หลากหลายสอด
รับไปกับทิศทางธุรกิจ แกนท่ีสาม ดูแลพนักงานแบบองค�รวม

 (Employee Well-being) ได�แก� การดูแล
ทางด�านสุขภาพร�างกายและจ�ตใจ ส�งเสร�ม

สภาพแวดล�อมการทํางานทีดี รวมถึง
สุขภาพด�านการเง�น เป�นต�น

แกนท่ีหน่ึง สรรหาและรกัษา
บุคลากรท่ีมีคณุภาพ 

 มคีวามสามารถและความพร�อมต�อ
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยดีจิ�ทลั เช�น

Blockchain, AI, data analytics 
สามารถผลกัดนัธุรกิจให�

เติบโตในด�านใหม�ๆ  

เอไอเอสวางกลยุทธ�การดำเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน
ด�านการพัฒนาและดูแลพนักงานแบบองค�รวม
โดยมีกลยุทธ�ใน 3 แกนหลัก ได�แก� 

DJSI: talent attraction 
& retention

DJSI: employee health 
& safety

DJSI: training & development



1) แสดงความเร็วสูงสุดก�อนรวมเทคนิคอื่นๆ เช�น MIMO
2) เช�น iPhone 6S 
3) เช�น iPhone 7 ถึง iPhone X

เอไอเอสได�รับการจัดอันดับอยู�ในดัชนีความยั่งยืน 
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ในไตรมาส 3/2561 เอไอเอสได�รับการจัดอันดับให�ติดดัชนีความยั่งยืนระดับสากล 
FTSE4Good โดย FTSE RUSSEL ต�อเนื่องเป�นป�ที่สี่ รวมท้ังติดดัชนี Thailand 
Sustainability Index (THSI) โดยตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ซ่ึงได�เร��มจัดทําดัชนี
ด�านความยั่งยืนเป�นป�แรก

เอไอเอสได�ดําเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในการพัฒนาอย�างยั่งยืนอย�างต�อเนื่อง ในฐานะผู�นําใน
อุตสาหกรรม เอไอเอสสร�างความเชี่ยวชาญและโครงสร�างพื้นฐานเพ่ือสร�างสรรค�
นวัตกรรมดิจ�ทัลในการตอบสนองความต�องการของลูกค�า รวมถึงมุ�งสร�างประโยชน�
และคุณค�าให�แก�ชุมชนและสังคม ก�อให�เกิดการเร�ยนรู�และแรงบันดาลใจ รวมทั้งยึดมั่นใน
การทําธุรกิจที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

ดชันดีงักล�าวช�วยกองทนุทีใ่ห�ความสาํคัญกับความยัง่ยืน ใช�เป�นหลกัเกณฑ�ประกอบการ
พ�จารณาลงทุน โดยเฉพาะกองทุนที่เน�นการลงทุนเพ�่อผลตอบแทนระยะยาว

เอไอเอสได�รับการจัดอันดับอยู�ในดัชนีความยั่งยืน



เพ��มเติมที่ www.ais.co.th/fibre เพ��มเติมที่ www.ais.co.th/aisplay

PLAY PREMIUM 
PACKAGE

PLAY NEWS 
PACKAGE

PLAY KIDS 
PACKAGE

PLAY MOVIES 
PACKAGE

299 บาท/
เดือน

99 บาท/
เดือน

5 บาท/
วัน

99 บาท/
เดือน

5 บาท/
วัน

199 บาท/
เดือน
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สถิติของหุ�น ADVANC

ติดต�อนักลงทุนสัมพันธ�ได�ที่

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

มุมมองนักว�เคราะห� รายละเอียดหลักทรัพย�

อัตราส�วนทางการเง�นถือซื้อ

ราคาป�ด  178 บาท
ราคาสูงสุดใน 52 สัปดาห�  215 บาท
ราคาต่ำสุดใน 52 สัปดาห�  174 บาท
ปร�มาณการซื้อขายเฉลี่ย 5 วันย�อนหลัง  5.4 ล�านหุ�น
จำนวนหุ�นทั้งหมด  2,973 ล�านหุ�น

P/E  17.3 เท�า
อัตราผลตอบแทนเง�นป�นผล 4.13% ต�อป�

ที่มา: REUTERS ณ วันที่ 27 พฤศจ�กายน 2561

73%

27%

ราคาเป�าหมาย
219 บาท


