
Opportunity Day ไตรมาส 2/2560 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

Ticker: ADVANC (SET) 
              AVIFY (ADR) 
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เอไอเอส: ผู้น าด้านการให้บริการดิจิทัลอย่างครบวงจร 
เดินหน้าสร้างความแตกต่างของบริการด้วย 

“ดิจิทัลเซอร์วิส” 
คงความเป็นผูน้ าในธุรกจิ
“บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่” 

ขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ่งใน 
“อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง” 

ตั้งเป้าที่จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลักภายในสามปีข้างหน้า 
• ขยายบริการสู่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยต่อ

ยอดจากโครงข่ายใยแก้วที่มีอยู่ท่ัวประเทศ 
• เสริมความแข็งแรงในการดึงดูดและรักษาฐานลูกค้าใน

บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

ก้าวสู่ปีท่ี 3 ของการให้บริการ 

สร้างความเป็นผู้น าในตลาดการให้บริการดาต้า 
• ให้บริการ 4G/3G/2G ครอบคลุมท่ัวไทย มุ่งเน้น

คุณภาพโครงข่ายและงานบริการ 
• คงความได้เปรียบในเชิงโครงสร้างต้นทุน ด้วยการ

รักษาขนาด (scale) ของธุรกิจ 

มุ่งสู่การเติบโตในระยะยาว ด้วยบริการด้านดิจิทัล 
• ร่วมมือและเติบโตไปพร้อมกันกับพันธมิตรทางการค้า 
• ต่อยอดธุรกิจจากความแข็งแกร่งของฐานผู้ใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
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เกมส์ 

ธุรกรรม
ทางการเงิน
บนมือถือ 

คลาวด์ 

IoT 

วีดีโอ 

48% 

26% 

26% 

1/2560 

ส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได ้

ครอบคลุม 28 จังหวัด จาก 77 จังหวัด 

5.2 ล้าน ครัวเรือนในพ้ืนท่ีให้บริการ* 
จาก 21.5 ล้านครัวเรือน 

ผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัล ส่งมอบบริการท่ีผสานความแข็งแกร่งของสามธุรกิจหลัก 

34% 

58% 

รายได้จากการบริการ 

32,153 ล้านบาท 

บริการข้อมูล 

บริการเสียง 

83% 
55% 

17% 
37% 

เลขหมาย % ของรายได้จากการ
บริการ 

รายเดือน 

40.5 ล้าน 

สัดส่วนรายได้และผู้ใชบ้รกิาร 2/2560  

38% 

33% 
24% 

5% 

* ครัวเรือนในพื้นที่ให้บริการ นับจากจ านวนครัวเรือนที่อยู่ ในพื้นที่การให้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ซึ่งรวมถึงครัวเรือนทีอ่าจต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม (เช่น พอร์ต การลากสายไฟเบอร์ออพติกเข้าสู่บ้าน)   

ส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงจ านวนผู้ใช้บริการ 
(ประมาณ 7.6 ล้าน ครัวเรือน) 

เติมเงิน 

เน้น 5 บริการหลัก 

1/2560 



ปริมาณการใชง้านดาต้าเฉลีย่ (VoU) 

ธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี: มุ่งสู่งการเป็นผู้น าด้านบริการข้อมูล 
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ครอบคลุมทั่วไทย กว่า 98% ของประชากร 
ด้วย 2CA ในทุกอ าเภอ และ 3CA ในจังหวัดหลักๆ 

19% 
24% 

29% 
35% 

39% 

2/2559 3/2559 4/2559 1/2560 2/2560 

% ของฐานผู้ใช้บริการท้ังหมด 40.5 ล้านเลขหมาย 

 2.6   3.0  
 3.6   4.0  

 4.7  

2/2559 3/2559 4/2559 1/2560 2/2560 

กิกะไบต์ ต่อเลขหมายท่ีใช้บริการข้อมูล ต่อเดือน 

เงินลงทุนโครงข่าย 

22,843 ล้านบาท 
ในครึ่งแรกของปี 2560 

เพิ่มคุณภาพของ
เครือข่าย ด้วย 

2CA และ 3CA 

มุ่งพัฒนาคณุภาพและ
ประสิทธิภาพของโครงข่าย 
เพื่อพร้อมรองรับการใช้งาน
ดาต้าที่เติบโตขึ้น 
 

-18% -14% -12% -16% -14% 

20% 18% 22% 20% 21% 

2/2559 3/2559 4/2559 1/2560 2/2560 

รายได้จากบริการเสียง % YoY 

รายได้จากบริการที่ไม่ใช่เสียง % YoY 

อัตราการใชง้านมือถือ 4G  การเติบโตของรายไดจ้ากบรกิารเสียงเทียบกบับรกิารขอ้มูล 



ธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี:  
บริการรายเดือนเป็นปัจจัยหลักส่งที่เสริมการเติบโตของรายได้ 
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การใช้งานระบบรายเดือนเติบโตต่อเน่ือง จากเทรนด์การใช้ดาต้าและการเปล่ียนจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน 

ความบันเทิง 

ระบบเติมเงิน : เน้นเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม 

• ฟังเพลงได้ ไม่จ ากัด 
• ฟร ี2GB                   

AIS PLAY 

นักท่องเที่ยว 

• เป็นที่นิยมส าหรับผู้เดินทาง
นอกประเทศ 

• 399 บาทในประเทศแถบเอเชีย  
• 4GB ใน 8 วัน 

Super Play SIM 

วัยรุ่น 

ZEED SIM 

• 12GB Youtube 
• ฟร ีJOOX 
• 5GB Super WiFi 

SIM2Fly 

3.4 
2.4 

6.7 

4.1 

รายเดือน เติมเงิน 

2/2559 2/2560 

ปริมาณการใชข้้อมูลเฉลี่ย 
(กิกะไบต์/เลขหมายที่ใช้ดาตา้/เดือน) 

สัดส่วนรายได้ 
(% รายได้จากการให้บรกิาร) 

สัดส่วนเลขหมาย 
(% ผู้ใช้บริการ) 

อัตราการออกจากระบบ 
(% ต่อเดือน) 

รายได้เฉลีย่ 
(บาท/เลขหมาย/เดือน) 

60% 

37% 

55% 

34% 

รายเดือน เติมเงิน 

15% 

85% 

17% 

83% 

รายเดือน เติมเงิน 

1.9% 

3.3% 

1.6% 

3.7% 

รายเดือน เติมเงิน 

 611  

 188  

 593  

 182  

รายเดือน เติมเงิน 

ตัว
เลข

จา
กก
าร
ด า
เนิน

งา
น 

สัด
ส่ว
น 

แพ็คเกจ 
รายเดอืน 

ระบบรายเดือน: ส่งเสริมการใช้ 4G ด้วยวีดีโอ คอนเทนต์ 

แพ็คเกจและแคมเปญมือถือท่ีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 

แคมเปญส่วนลดค่ามือถือ 4G จากแบรนด์ชั้นน า 
 

เน้นกลุ่มลูกค้าไฮ-เอนด์ ใช้งานดาต้าได้จุใจในความเร็ว 4G แบบ
เต็มสปีด (FUP*)  นอกจากนี้ยังเน้นกลุ่มลูกค้าทั่วไปด้วยแพ็คเกจ
แบบไม่จ ากัดการใช้งานดาต้าตามท่ีความเร็วที่ก าหนด 
 

เพิ่มมูลค่าการใช้งานด้วย วีดีโอ คอนเทนต์ ที่หลากหลาย 

สร้างบริการรายเดือนท่่ีเน้นเพิ่มรายได้ต่อคนต่อเดือนด้วยสินค้าใหม่ท่ีเพิ่มมูลค่าและแตกต่าง
อย่างวีดีโอคอนเทนต์ พร้อมแพ็คเกจการใช้งานดาต้าต่อเนื่อง 

โดยไม่ต้องกังวลเร่ืองบิลชอ็ค 

*FUP  หรือ fair usage policy จะปรับลดความเรว็การเชือ่มต่อลง เมื่อใช้งานดาต้าจนถึงปรมิาณที่ก าหนดตามแพคเกจ 
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Monthly 

Fee (Bt) 

4G/3G 

Unlimited 
max speed at 

Call within 
AIS (mins) 

Enjoy Free 

350 512kbps 100 

450 1mbps 100 

550 4mbps 200 

600 6mbps 200 

1 month 

1 month 

12 months 

*แอพพลิเคชั่น 

* 

• เอาใจลูกค้ากลุ่มที่มีการใช้ดาต้าสูง ด้วยแพคเกจการใช้ดาต้าแบบ
ไม่จ ากัด ด้วยความเร็วสูงสุด 

แพ
็คเก

จอ
อก
แบ
บต
าม
กา
รใช

้งา
นที่
สูง
ขึ้น

 1) FUP ปรับลดความเร็วการเชือ่มต่อลง เมื่อใช้งานดาต้าจนถึงปรมิาณทีก่ าหนดตามแพคเกจ 
2) สามารถใช้  AIS Premier และ HOOQ ส าหรับแพคเกจตั้งแต่ 499 บาท ขึ้นไป 
 

   หมายเหตุ: ฟรี AIS WIFI ส าหรับทุกแพคเกจ 

แพ็คเกจการใช้งาน:  
ยกระดับรายได้ต่อเลขหมายพร้อมสร้างความแตกต่างผ่านคอนเทนต์ 

• น าเสนอพรีเมี่ยม วีดีโอ คอนเทนต์  เช่น AIS Premier และ HOOQ เพื่อ
สนับสนุนให้ลูกค้าหันมาใช้งานดาต้าและสมัครแพ็คเกจที่สูงขึ้น  

• ความเร็ว 4G พร้อมเงื่อนไข FUP ที่ปรับความเร็วในการเชื่อมต่อลงมาที่ 
128kbps หลังจากใช้ดาต้าถึงจ านวนท่ีจ ากัด 

• แพ็คเกจใช้งานดาต้าแบบไม่จ ากัดปริมาณ ด้วยความเร็วใน
การเชื่อมต่อที่หลากหลาย ตอบรับกับการใช้งาน เช่น แชท, โซ
เชียลเน๊ตเวิค, เพลง และวีดีโอ HD สตรีมม่ิง 

• สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินย้ายมาใช้ระบบรายเดือน 
ด้วยการไม่จ ากัดดาต้า 
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• เน้นจูงใจกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงสูง โดยมอบส่วนลดค่าเครื่อง 4G จากหลากหลายแบ
รนด์ เช่น iPhone Samsung Oppo Huawei  

• พร้อมซื้อแพ็คเกจแบบรายเดือนท่ีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายตั้งแต่ 499 บาท ถึง 
1,099 บาทต่อเดือน 

• เงื่อนไข: ช าระค่าแพ็คเกจบางส่วนล่วงหน้า โดยคิดเป็นใช้เป็นส่วนลดค่าแพ็คเกจในเดือน
ถัดๆไป มีก าหนดระยะสัญญาการใช้บริการอย่างต ่าเป็นเวลา 12 เดือน 

แคมเปญมือถือส าหรับลูกค้าในระบบรายเดือน 

ตัวอย่าง 



15% 

68% 

17% 

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง: ขยายฐานลูกค้าและการเติบโตของรายได้ 
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ปัจจัยหลักในการเติบโต  
• ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคิด

เป็นร้อยละ 35 จาก 21.5 ล้าน
ครัวเรือนในประเทศไทย 

• ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมต่อด้วย
เทคโนโลยี xDSL 

ตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในไทย 

บริการครอบคลุม 
28 จังหวัด 

 

ต่อยอดจาก
โครงสร้าง 

ไฟเบอร์ ออฟติก  
ทีมีอยู่ทั่วไทย 

ส่วนแบ่งทางการตลาด
เชิงผู้ใช้บริการ  

4.9% ใน 1/2560 

2.3% ของรายได้
จากการบริการ 

จ าแนกผู้ ใช้งานตามประเภทเทคโนโลยี 

FTTX 

xDSL 

อื่นๆ 

1/2560 

แหล่งที่มา: กสทช ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

72 116 
195 

301 
374 

44 
79 

106 

72 
72 

2/2559 3/2559 4/2559 1/2560 2/2560 

ผู้ใช้บริการใหม่ ผู้ใช้บริการเดิม 
446 

374 
301 

116 
195 

ผู้ใช้บริการ เอไอเอส ไฟเบอร์ 

ผู้ใช้บริการทั้งหมด 

520 498 510 541 600 

2/2559 3/2559 4/2559 1/2560 2/2560 

รายได้เฉลี่ยต่อราย 

5.4 6.2 7.2 7.6 

26% 29% 
34% 35% 

2557 2558 2559 1/2560 

ครัวเรือนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเรว็สูง (ล้านครัวเรือน) 

% ต่อจ านวนครัวเรือนในประเทศไทย 

(บาท/เลขหมาย/เดือน) (‘000 ราย) 



Tech 
DL/UL 
ความเร็ว 

ค่าบริการรายเดือน
(บาท) 

บริการเสริม 

VDSL 30/10 590 

Cloud box 

(20GB) 

+ Movie Maxx 

FTTx 100/30 700 

Cloud box 

(40GB) 

+ Movie Maxx 
FTTx 150/50 900 

FTTx 200/100 1,200 

Tech 
DL/UL 
ความเร็ว 

ค่าบริการรายเดือน
(บาท) 

บริการเสริม 

FTTX 30/15 590 

Pay extra 

Bt50-60 

for IPTV 

FTTX 50/20 650 

FTTX 80/20 750 

FTTX 100/20 800 

FTTX 150/30 990 

FTTX 200/80 1,200 

Tech 
DL/UL 
ความเร็ว 

ค่าบริการรายเดือน
(บาท) 

บริการเสริม 

FTTx 30/10 599 TV 

FTTx 50/20 799 

TV 

+mobile 

+4G/3G 

+WIFI 

FTTx 100/30 1099 

FTTx 200/50 1399 

FTTx 300/70 1999 
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รวมประมาณ 7.6 ล้านราย 

38% 

33% 
24% 

5% 

แหล่งท่ีมา: กสทช ช้อมูลบริษัท 
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560 

ส่วนแบ่งการตลาดเชิงผู้ ใช้บริการ ส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงผู้ ใช้บริการท่ีเพิ่มขึ้น 

30% 

28% 

23% 

19% 
1/2560 

ลูกค้าเพิ่มขึ้นรวม 383,000 ราย  

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง: ส่วนแบ่งทางการตลาดและแพ็คเกจการใช้งาน 

1/2560 
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• แพ็คเกจที่จูงใจ ในหลากหลายระดับราคา ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลาย 

• เพิ่มระดับรายไดเ้ฉลี่ย/เลขหมาย/เดือน โดยการเสนอ
แคมเปญท่ีน่าสนใจและคุ้มค่ากว่าเพื่อจูงใจให้ลูกค้าสมัคร
แพคเกจระดับไฮเอนด์ 

• ผนึกก าลังของ 3 ธุรกิจหลัก ขยายฐานลูกค้า พร้อม
สร้างความแตกต่างและความมผูกพันธ์ ในแบรนด์ 
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เดือนละ
(บาท) 

FBB mbps 
(DL/UL) 

Entertainment 
MOBILE 

Unlimited 
speed at 

599 30/10 NA 1mbps 

799 50/20 4mbps 

1,799 100/40 
6mbps 

1,999 200/50 

12 months 

12 months 

3 months 

12 months 

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง:  
เพิ่มมูลค่าแพ็คเกจด้วยแพคเกจท่ีรวมหลากหลายบริการ 
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ส่งเสริมการใช้ช่องทางออนไลน์ 

• ตรวจสอบการใช้งานแบบเรียลไทม์ 
• ซื้อแพ็คเกจการใช้งาน 
• ตรวจสอบและได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ 
• ผู้ใช้ผ่าน myAIS app งานกว่า 1.3 
ล้านราย 

เสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายและเอ็กคลูซฟีอย่างต่อเนือ่ง 

• ช่องทางที่ครอบคลุมการช าระธรุกรรม
ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ 

• จับมือกับธนาคารต่างๆ เพื่อขยายฐาน
ลูกค้า 

• ผู้ใช้งาน mPay กว่า 5 แสนราย 

พันธมิตรในประเทศ 
ร่วมกับ บริษัท Workpoint เพื่อสร้างตอนพิเศษ
ของรายการ “The Mask Singer” ซึ่งเป็น
รายการวาไรตี้ท่ี ได้รับความนิยมสูงสุด ให้ลูกค้า
รับชมได้ผ่านทางช่อง AIS PLAY & AIS 
PLAYBOX เท่านั้น 

พันธมิตรต่างประเทศ 
โปรโมทเอไอเอสพรีเมีย แพ็คเกจ โดยให้ลูกค้าทดลองใช้บริการฟรี 3 เดือน 

ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส:  
สร้างความแตกต่างด้วยคอนเทนต์แบบเอ็กคลูซีฟ 

แอพพลิเคชั่นบนมือถือส าหรับบริการต่างๆของเอไอเอส 

แอพพลิเคชั่นส าหรับธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ 



17,108 
60 

1,257 789 162 

127 17,347 

1/2560 
รายได้บริการ 
ไม่รวมIC 

ต้นทุนบริการ 
ไม่รวมIC 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 

ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย 

อื่นๆ 2/2560 

ภาพรวม ไตรมาสที่ 2/2560 

11 

EBITDA (QoQ)        EBITDA (YoY)            

รายได้จากการ
บริการ (ไม่รวมค่า
เชื่อมโยงโครงข่าย) 

32,153 ล้านบาท +6.6% YoY 
+5.2% QoQ 

บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

31,436 ล้านบาท +4.6% YoY 
+1.9% QoQ 

บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

738 ล้านบาท +404% YoY 
+34% QoQ 

1.3 เท่า  
หนี้สินสุทธิต่อ 

EBITDA 

อันดับเครติด 
BBB+โดย S&P  
AA+ โดย ฟิทช์ 

จ่ายปันผล  
70% ของ  
ก าไรสุทธิ   

(ล้านบาท) 

EBITDA 17,108 ล้านบาท 
43.8% สุทธิ 

+0.6% YoY 
-1.4% QoQ 

ก าไรสุทธิ 7,215 ล้านบาท -25% YoY 
-6.2% QoQ 

• รายได้เติบโตจากเทรนด์การใช้ดาต้าท่ีเพิ่มขึ้นและฐานลูกค้าเอไอ
เอส ไฟเบอร์ท่ีขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 

• EBITDA ทรงตัวแม้สภาพการแข่งขันในตลาดยังคงท้าทาย 
• ก าไรสุทธิ สะท้อนการขยายการลงทุนโครงข่าย 4G และค่าตัด

จ าหน่ายใบอนุญาตคลื่นความถี่ 

11 

17,108 
1,958 

228 271 

1,984 
569 

17,012 

2/2559  รายได้บริการ 
ไม่รวมIC 

ต้นทุนบริการ 
ไม่รวมIC 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 

ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย 

อื่นๆ 2/2560 

7,332 

ค่าเส่ือม 
และ 
ค่าตัดจ าหน่าย 

1,443 

ภาษี 

1,324 

ต้นทุน 
ทางการเงิน 

อื่นๆ ก าไรสุทธิ 
2/2560 

7,215 205 

ก าไรสุทธิ 2/2560 



มุมมองและคาดการณ์ปี 2560 (ไม่เปล่ียนแปลง) 

ปี 2560 ครึ่งแรกของปี 2560 

รายได้จากการบริการ  

(ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) 

เพิ่มข้ึน 4 ถึง 5%  
เทียบกับปีก่อนหน้า 

• พัฒนาคุณภาพของโครงข่ายและส่งเสริม
การใช้งานสมาร์ทโฟน 

5.3% เทียบกับ 
ครึ่งแรกของปีก่อนหน้า 

อัตรา EBITDA margin  42-44% • รายได้เติบโต พร้อมเน้นการบริหารจัดการ
ต้นทุน ชดเชยกับค่าใช้จ่ายจากข้อตกลง
ทางพันธมิตรท่ีช าระให้แก่ทีโอที เป็น
ระยะเวลาเต็มปี 

44.2% 

เงินลงทุนโครงข่าย 40,000-45,000 
ล้านบาท 

• เสริมประสิทธิภาพ ของ 4G ด้วย การลงทุน
เพื่อขยาย 2CA และ 3CA  

• ขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

22,843 ล้านบาท 

นโยบายเงินปันผล ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 
ของก าไรสุทธิ 

• คงสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับการ
เติบโตในอนาคต 

• 3.51 บาท ต่อ หุ้น 
• ร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิ 
• ประมาณ 4% ของ

ผลตอบแทนจากเงินปันผล 

12 12 
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ถาม-ตอบ 



Disclaimers 

AIS INVESTOR RELATIONS 
 http://investor.ais.co.th 

 investor@ais.co.th 
TEL. +662 0295117 

Some statements made in this material are forward-looking statements with the relevant 

assumptions, which are subject to various risks and uncertainties. These include statements with 

respect to our corporate plans, strategies and beliefs and other statements that are not historical 

facts. These statements can be identified by the use of forward-looking terminology such as “may”, 

“will”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “estimate”, “continue” “plan” or other similar words.  

  

The statements are based on our management’s assumptions and beliefs in light of the information 

currently available to us. These assumptions involve risks and uncertainties which may cause the 

actual results, performance or achievements to be materially different from any future results, 

performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Please note 

that the company and executives/staff do not control and cannot guarantee the relevance, timeliness, 

or accuracy of these statements. 14 

http://investor.ais.co.th/
mailto:investor@ais.co.th

