
Opportunity Day

ประจ ำไตรมำส 1/2559
บริษทั แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ำกดั (มหำชน)
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รายไดจ้ากการบรกิารคงที ่EBITDA อยูท่ี ่13,415 ลบ. หรอืคดิเป็นอตัรา
EBITDA margin เทา่กบั 36% คงอตัราการจา่ยปันผล 100% ของก าไรสทุธิ

เอไอเอสชนะการประมลูใบอนุญาตคลืน่ 900MHz จ านวน 10MHz

เปิดตวั 4G ADVANCED และ 4.5G อยา่งเป็นทางการ

เปิดใหบ้รกิาร “เน็ตหอ โดยเอไอเอส ไฟเบอร”์ แบบเตมิเงนิ (prepaid) 
ครัง้แรกของเมอืงไทย

ลงนามขอ้ตกลงรว่มกนั (MOU) กบัTOT ในสว่นของคลืน่ 2100MHz จ านวน 
15MHz 
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เหตกุำรณ์ส ำคญัในไตรมำส 1/2559 และล่ำสดุ



• จ านวนผูใ้ชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตบรอดแบรนด ์74,000 คน  
ในไตรมาส 1/2559 จาก 44,000 คน ณ สิน้ปี 2558

• ตัง้เป้าขยายพืน้ทีบ่รกิารครอบคลุม 24 เมอืงใหญ่ หรอืประมาณ 
6.5 ลา้นครวัเรอืน ภายในสิน้ปี 2559

เอไอเอสมุ่งสู่กำรเป็นผูใ้ห้บริกำรดิจิทลัไลฟ์ใน 3 ธรุกิจหลกั

โทรศพัท์
เคล่ือนท่ี

ผูใ้ห้บริกำร
ดิจิทลัไลฟ์

อินเทอรเ์น็ต
ควำมเรว็สงู

ดิจิทลั
คอนเทนต์
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49%

45%
ข้อมูล

โทร

อ่ืนๆ 4%IR 2%

30,148

สดัส่วนรำยได้

50%
28%

22%

ส่วนแบ่งกำรตลำด
เชิงรำยได้

1/2559

IR 2%

(หน่วยล้ำนบำท)

โทร

ส่วนแบ่งกำรตลำด
จ ำนวนผูใ้ช้บริกำร

46%

30%

24%

1/2559
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34
39ล้ำนคน

สดัส่วนผูใ้ช้บริกำร

เติมเงิน

รำยเดือน

• เน้นการใหบ้รกิารดา้นวดิโีอคอนเทนต ์ผา่นแอพลเิคชัน่บน
มอืถอื เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึไดส้ะดวกและรวดเรว็ขึน้

• ธุรกรรมทางการเงนิผา่นมอืถอืมบีทบาทมากขึน้ พรอ้มสอด
รบัแผนยทุธศาสตร ์National e-Payment
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สรปุผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส 1/2559

30 30 30

1/2558 4/2558 1/2559

รำยได้จำกกำรให้บริกำร ex IC
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1/2558 4/2558 1/2559

รำยได้จำกกำรโทร รำยได้จำกกำรให้บริกำรข้อมลู
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14
15

1/2558 4/2558 1/2559

(หน่วยพนัล้ำนบำท)

4.3
2.7

4.6

1/2558 4/2558 1/2559

ค่ำธรรมเนียมและส่วนแบง่รำยได้ ค่ำเส่ือมและค่ำตดัจ ำหน่ำย ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรขำยและบริหำร

5.4

3.5 4.0

1/2558 4/2558 1/2559

4.7 5.6
8.1

1/2558 4/2558 1/2559

สอดคลอ้งตามประมาณการ
ส าหรบัปี 2559

ลดลงตามพฤตกิรรมการใชง้าน
ของผูบ้รโิภค

เพิม่สงูขึน้อยา่งต่อเนื่อง
สะทอ้นการเตบิโตการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต

หากไมร่วมรายการพเิศษ 2,208 ลบ.
ตน้ทุนค่าธรรมเนียม = 7.9% 

ของรายไดบ้รกิาร

เพิม่ขึน้จากการขยายโครงข่าย
ใบอนุญาตคลื่น 900MHz และ 1800MHz

หากไมร่วมค่าใชจ้า่ยแคมเปญแลกเครือ่ง 
3,390 ลบ. ค่าใชจ้า่ยการตลาดจะอยูใ่นระดบัปกติ

 0.5% YoY
 0.9% QoQ

 17% YoY
 3.6% QoQ

 21% YoY
 4.6% QoQ

 6.8% YoY
 72% QoQ

 26% YoY
 14% QoQ

 73% YoY
 44% QoQ
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สรปุผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส 1/2559

เงินกู้ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น

เงินกู้สทุธิต่อ EBITDA

ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้

ก ำไรต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE)

กระแสเงินสด

18,073 17,204
13,415 15,623

1/2558 4/2558 1/2559 1/2559

EBITDA

9,897 10,791
8,073 8,921

1/2558 4/2558 1/2559 1/2559

ก ำไรสทุธิ

16,626
12,102

4,524

OCF CAPEX FCF

ไม่รวมรำยกำรพิเศษ 
ต้นทุนค่ำธรรมเนียม 2,208 ลบ.

ไม่รวมรำยกำรพิเศษ ต้นทุนค่ำธรรมเนียม
2,208 ลบ. และภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 919 ลบ.

1.65

เงินกู้ท่ีมีภำระดอกเบีย้

อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ 4.4% 
ต่อปี ในไตรมาส 1/2559

เงนิกูส้กุลเงนิต่างประเทศ

62.5 พนัล้ำนบำท
100%

7.7 พนัล้ำน
บำท (12%)

54.8 พนัล้ำนบำท
(88%)

• ดอกเบีย้ลอยตวั
• ป้องกนัความเสีย่งทัง้หมด

• ดอกเบีย้คงที่

0.85

14x

83%

เงนิกูส้กุลเงนิบาท

(ล้ำนบำท)รวมรำยกำรพิเศษ

ไม่รวมรำยกำรพิเศษ



900MHz
2G/3G:10MHz

1800MHz
4G:15MHz

2100MHz 

3G/4G:15MHz + 
15MHz (TOT)*

กำรเติบโตอย่ำง
ยัง่ยืนและมีฐำน
รำยได้ท่ีมัน่คง

*อยู่ระหว่างการพจิารณา
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ธรุกิจมือถือ: เอไอเอสมีควำมพร้อมด้ำนทรพัยำกรและศกัยภำพ
ในกำรเป็นผูน้ ำธรุกิจโทรคมนำคม

• สามารถใหบ้รกิารไดทุ้กเทคโนโลยี
2G 3G และ 4G

• ครอบคลุมพืน้ทีก่วา้งไกล และสามารถ
รองรบัจ านวนผูใ้ชง้านทีเ่พิม่ขึน้ 

เอไอเอสมีคลื่นรวม 

40MHz
เป็นปัจจยัส ำคญัส ำหรบัพฒันำ

โครงข่ำยคณุภำพ
เพียงพอต่อกำรท ำธรุกิจใน

ระยะยำว 3-5 ปี

• เครอืขา่ยเรว็และเสถยีร รองรบัการใชง้านได้
จ านวนมาก ดว้ยประสทิธภิาพสงูสุด

• ใหบ้รกิารในหลากหลายรปูแบบ รองรบัความ
ตอ้งการใชข้อ้มลูทีม่เีพิม่มากขึน้

• สรา้งความแขง็แกรง่ ดา้นการ
เตบิโต และความไดเ้ปรยีบ
ทางดา้นการแขง่ขนั 

• ลดปัจจยัเสีย่งเรื่องคลื่นในอนาคต



กำรได้ใบอนุญำตคล่ืน 900MHz ส่งเสริมศกัยภำพกำรแข่งขนั
สร้ำงควำมแขง็แกร่งในระยะยำว

• มลีกัษณะเป็นคลื่นความถีย่าว ทีส่ามารถสง่สญัญาณ
และเขา้ถงึในระยะไกล

• ครอบคลุมพืน้ทีไ่ดก้วา้งกวา่คลื่นความถีส่ ัน้
• สามารถทะลุทะลวงไดม้ากกวา่ในทีชุ่มชน หรอื

พืน้ทีแ่ออดั

• รองรบัลกูคา้ 2G ในปัจจุบนั
• น าไปพฒันาเป็น 3G/4G ในอนาคต 
• สง่เสรมิการใชง้านขอ้มลู และดจิทิลัคอนเทนตอ์ื่นๆ
• ประหยดังบลงทุนและคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน
• สง่เสรมิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั และคงความเป็น

ผูน้ าธุรกจิมอืถอื

กำรโอนย้ำยลกูค้ำ 2G และแคมเปญกำร
แลกเครื่องโทรศพัท ์

คณุสมบติัของคล่ืน 900MHz ข้อดีของกำรมีคล่ืน 900MHz

• จะยงัด าเนินต่อไป แต่จะลดจ านวนลงตามสภาวะการ
แขง่ขนัในตลาด 

• เพือ่รกัษาสว่นแบง่ทางการตลาดทัง้เชงิรายได ้และ
จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร

• ลกูคา้ 2G-900MHz สามารถทีจ่ะใชง้านบนโครงขา่ย
เอไอเอสไดอ้ยา่งต่อเน่ือง

• ลกูคา้ทีโ่อนยา้ยจาก 2G เป็น 3G หรอื 4G จะมกีารใช้
งานอนิเทอรเ์น็ตทีเ่พิม่สงูขึน้ สง่ผลใหร้ายไดเ้ตบิโตขึน้

สำมำรถรกัษำฐำนลกูค้ำและเพ่ิมฐำนรำยได้
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เปิดให้บริกำร 4.5G

และ LTE-Advance
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เอไอเอสสร้ำงควำมแตกต่ำงในกำรเป็นผูน้ ำด้ำนธรุกิจมือถือ
และผูน้ ำด้ำนเทคโนโลยี

เทคโนโลยี VoLTE

บนมือถือเอไอเอส

LAVA 4G

ควำมเรว็อินเทอรเ์น็ต
สงูสดุในไทย พิสจูน์แล้ว

โดย OOKLA 

เปิดตวั แพค็เกจ 4G
MAX SPEED ท่ี

ยกระดบั
ประสบกำรณ์กำรใช้
งำน 4G และ 3G ให้
เรว็ขึน้และต่อเน่ือง 
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อินเทอรเ์น็ตควำมเรว็สงูเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง เอไอเอสเร่งขยำยฐำน
ลกูค้ำ โดยตัง้เป้ำกำรเป็นผูใ้ห้บริกำรรำยหลกัใน 3-5 ปี

ภำยในส้ินปี 2559 

“เอไอเอสไฟเบอร”์ จะครอบคลมุ 
6.5 ล้ำนครวัเรือน ทัว่ประเทศ

“เน็ตหอ โดย เอไอเอส ไฟเบอร”์

• อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูแบบเตมิเงนิ ครัง้แรกของเมอืงไทย
• ตอบสนองไลฟ์สไตลก์ารใชช้วีติทีแ่ตกต่างของกลุม่นิสติ 

นกัศกึษา ทีอ่าศยัในหอพกั
• เริม่ตน้ที ่15/5 Mbps เพยีง 500 บาท/ เดอืน เตมิเงนิผา่นทุก

ชอ่งทางของ วนั-ท-ูคอล! พรอ้มคอนเทนตจ์าก 
AIS PLAYBOX



Amount (Baht)

150
Pay to: (any ID)

081927xxxx

Mom
Son

Contact List

ตวั
อย

า่ง
กา

รใ
ช้ง
าน
“a

n
y

 I
D
”

ดิจิทลัคอนเทนตเ์ร่งกำรเติบโตของกำรใช้งำนอินเทอรเ์น็ต 
ตอกย ำ้กำรเป็นผูใ้ห้บริกำรดิจิทลัไลฟ์ของเอไอเอส

VIDEOGAME
MOBILE
MONEY

CLOUD M2M

• เน้นการใหบ้รกิารดา้นวดิโีอ เชน่ การดหูนงั ดทูวี ีหรอื 
ฟังเพลง

• มกีารอพัเดทคอนเทนตใ์หม่ๆ  ใหม้คีวามหลากหลาย
และครบทุกสาระความบนัเทงิ

• มสีทิธพิเิศษมอบใหแ้กล่กูคา้ 4G

MOBILE
MONEY
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• บรกิารช าระเงนิผา่นมอืถอืของเอไอเอส เป็นทีน่ิยม
มากในกลุม่ธุรกจิขนาดยอ่ม และรา้นคา้ออนไลน์เนื่องจากจ านวนคน
ชอ็ปป้ิงออนไลน์ขยายตวัอยา่งต่อเนื่อง

• สอดคลอ้งกบันโยบาย “any ID” ของรฐับาลทีจ่ะเริม่ในไตรมาส 4/2559
สนบัสนุนใหม้กีารใชจ้า่ยผา่นมอืถอืมากยิง่ขึน้

AIS PLAY

AIS mPAY



รำยได้จำกกำรบริกำร 
(ไม่รวมค่ำเช่ือมโยงโครงข่ำย)

• คงที ่

รำยได้จำกกำรขำยโทรศพัท์
• คงที่ พรอ้ม อตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายโทรศพัท์

3-4%

อตัรำ EBITDA margin • 37-38%

เงินลงทนุโครงข่ำย • 40,000 ลา้นบาท

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย
• คาดวา่คา่เสื่อมราคาโครงขา่ยลดลง 25%
• คา่ตดัจ าหน่ายใบอนุญาตประมาณ 3.3 พนัลา้นบาท

เงินปันผล • คงอตัราการจา่ยเงนิปันผล 100% ของก าไรสุทธิ
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ประมำณกำรส ำหรบัปี 2559
การพจิารณาปรบัประมาณการจะพจิารณาหลงัประกาศผลประกอบการรอบครึง่ปีแรกแลว้
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อนำคตของเอไอเอส

+ ลดขอ้จ ากดัในเรือ่งคลืน่ความถี ่

และเรยีกความเชือ่มัน่จากลกูคา้

- การแขง่ขนัทีย่งัคงอยู ่และการชงิ

สว่นแบ่งทางการตลาด

- ผลกระทบดา้นคา่ใชจ้า่ยจากการ

แลกและแจกเครือ่งโทรศพัท์

+ เป็นผูน้ า ecosystem ในดา้นดจิทิลั 

เพือ่สรา้งแหลง่รายไดใ้หม่

+ EBITDA จะฟ้ืนตวัหลงัจากการ

มบีรกิารครบทุกโครงขา่ย 2G/3G/4G

+ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะมคีลืน่

ความถีเ่พิม่มากขึน้

+ ทมีบรหิารมอือาชพี

+ มฐีานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่

+ ปลกูฝังแนวทางการท างานที่

มุง่สูค่วามยัง่ยนื

ปีน้ี ระยะกลำง ระยะยำว
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ถำม-ตอบ


