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ป� 2560 ได�ผ�านพ�นไปกับผลการดำเนินงานและภาพลักษณ�ของเอไอเอส
ท่ีดีข�น้ต�อเน่ือง เรามีรายได�จากการให�บร�การ (ไม�รวมค�าเช่ือมโยงโครงข�าย) 
เติบโต 4.9% เทียบกับป�ก�อน จากการใช�งาน 4G ท่ีเพ��มมากข�น้ รวมถึงฐาน
ลูกค�าเอไอเอส ไฟเบอร�ที่ขยายตัวต�อเนื่อง ป�ที่ผ�านมาเอไอเอสสามารถ
ควบคุมต�นทุนได�ดี โดยท้ังต�นทุนการให�บร�การ1) และค�าใช�จ�ายในการขาย
และบร�หารลดลง 16% เทียบกับป�ก�อน ทำให�เอไอเอสสามารถมีกำไรก�อน
ดอกเบ้ีย ภาษี และค�าเส่ือมราคา (EBITDA) เพ��มข�น้เป�น 70,498 ล�านบาท 
หร�อเติบโต 16% เทียบป�ก�อน ในขณะท่ียังมีกำไรสุทธิท่ี 30,077 ล�านบาท 
คงท่ีจากป�ก�อน

             ในป� 2561 เอไอเอสมุ�นม่ันในการเติบโตธุรกิจในทุกด�านจากความ
 สามารถในการแข�งขันท่ีดีข�น้ โดยป�จจ�บันเอไอเอสสามารถให�บร�การ
  ในรูปแบบคอนเวอร�เจนซ�ท่ีรวมธุรกิจโทรศัพท�เคล่ือนท่ี อินเทอร�เน็ต
   ความเร็วสูง และดิจ�ทัลเซอร�ว�สเข�าด�วยกัน ท้ังน้ี ธุรกิจโทรศัพท�
     เคล่ือนท่ีจะยังคงเติบโตจากการใช�งาน 4G ท่ียังขยายตัว ในขณะท่ี
      เอไอเอส ไฟเบอร� จะสามารถหาลูกค�าได�มากข�น้จากการมุ�ง
       ขยายพ�น้ท่ีบร�การรวมท้ังทีมขายและช�างเทคนิค สำหรับตลาด
          ลูกค�าองค�กร ล�าสุดเอไอเอสได�เข�าซ้ือบร�ษัท ซีเอสล็อกซอินโฟ 
         ซ่ึงจะทำให�เกิดผลประโยชน�ท้ังด�านรายได�และต�นทุนท่ีจะค�อยๆ 
         ถูกทยอยรับรู�ตลอดแผนการควบรวม และจะช�วยเสร�มให�
         เอไอเอสสามารถแข�งขันในตลาดลูกค�าองค�กรได�ดีข�น้ สำหรับ
       จดหมายข�าวนักลงทุนฉบับแรกของป�น้ี ท�านสามารถศึกษา
     ข�อมูลเพ��มเติมเกี่ยวกับคลาวด�ที่เอไอเอสให�บร�การ รวมถึง
   คาดการณ�ของป� 2561 ได�ในเล�ม

 ในฐานะตัวแทนผู�บร�หารของเอไอเอส ผมยังคงมุ�งม่ันในการปรับ
 ทัพบร�ษัทเพ�อ่ให�พร�อมสำหรับการเปล่ียนแปลงในยุคดิจ�ทัล และ
 เป�นผู�นำให�เอไอเอสเดินหน�าไปในป� 2561 เพ�อ่บรรลุว�สัยทัศน�ใน
 การเป�นผู�ให�บร�การเทคโนโลยีดิจ�ทัลท่ีได�รับการยอมรับสูงสุดใน
 ประเทศไทย

ด�วยความนับถือ
สมชัย  เลิศสุทธิวงค�
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

1) ต�นทุนการให�บร�การ ไม�รวมค�าเช่ือมโยงโครงข�าย ค�าใช�จ�ายการเป�นพันธมิตรกับทีโอที 
 และค�าเส่ือมราคาค�าตัดจำหน�าย



ผลการดำเนินงานในป� 2560

รายได�จากการ
ให�บร�การ

(ไม�รวมค�าเช่ือมโยงโครงข�าย) 
128,583 ล�านบาท

+4.9% 
จากป�ก�อน  

• เติบโตจากทั้งธุรกิจมือถือ
และเน็ตบ�าน

ต�นทุนการ
ให�บร�การ1)

23,274 ล�านบาท

-16% 
จากป�ก�อน 

• ต�นทุนใบอนุญาตลดลง 
และบร�หารต�นทุนอื่นๆ 

ได�ดีข�้น 

ค�าใช�จ�ายใน
การขายและบร�หาร

25,078 ล�านบาท

-16% 
จากป�ก�อน 

• เน�นทำแคมเปญมือถือ
เฉพาะลูกค�าคุณภาพ 

EBITDA
70,498 ล�านบาท

+16% 
จากป�ก�อน 

• จากทั้งรายได�ที่เติบโตและ
การบร�หารต�นทุน 

กำไรสุทธิ
30,077 ล�านบาท

-1.9% 
จากป�ก�อน 

• ลงทุนในโครงข�าย 4G 
และใบอนุญาตคลื่นความถี่  

จ�ายเง�นป�นผล

7.08 บาท/หุ�น
สำหรับผลการ

ดำเนินงานป� 2560 

• รออนุมัติจากผู�ถือหุ�น
ในเดือนมีนาคม 2561 

สัดส�วนลูกค�า
รายเดือนต�อ
ลูกค�าเติมเง�น

18% 
vs 

82% 
รายได�จากบร�การ

ข�อมูลมีสัดส�วน

59%
ของฐานรายได� 

AIS Fibre 
ครอบคลุม

50 
เมืองใหญ�

ให�บร�การลูกค�า

521,200
ราย 

เข�าซื้อ
CSL สัดส�วน

80.10%
เพ�่อเสร�มธุรกิจตลาด

ลูกค�าองค�กร

รายได�การ
ให�บร�การ

(ไม�รวมค�าเช่ือมโยงโครงข�าย)

+7-8%
โดย 2% มาจากรายได�

ของ CSL  รายได�จากการ
ขายโทรศัพท�

ลดลงและมีอัตรากำไร
ใกล�เคียงศูนย� 

อัตรากำไร EBITDA 
margin

45-47%

นโยบายเง�นป�นผล

ไม�ต่ำกว�า 70%
ของกำไรสุทธิ

งบลงทุน 

35,000-38,000 
ล�านบาท

ตัวเลขทางการเง�นที่สำคัญ 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 

คาดการณ�สำหรับป� 2561 

นักลงทุนสามารถอ�านรายละเอียดของผลการดำเนินงานเพ��มเติมที่ http://investor.ais.co.th/quarterly_report.html
1) ต�นทุนการให�บร�การ ไม�รวมค�าเชื่อมโยงโครงข�าย ค�าใช�จ�ายการเป�นพันธมิตรกับทีโอที และค�าเสื่อมราคา/ค�าตัดจำหน�าย 
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นักลงทุนท่ีสนใจบร�การคลาวด�สำหรับองค�กร สามารถดูรายละเอียดเพ��มเติมได�ท่ี http://business.ais.co.th/th/product/enterprise-cloud 

คลาวด�สำหรับลูกค�าองค�กร 

ไฮไลท�ประจำไตรมาส

นอกเหนือจากการให�บร�การโทรศัพท�เคล่ือนท่ีและอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง 
ป�จจ�บันเอไอเอสได�ขยายฐานธุรกิจไปยังกลุ�มลูกค�าองค�กร โดยใช�ประโยชน�
จากโครงสร�างพ�น้ฐานท่ีบร�ษัทมี รวมถึงความต�องการใช�งานโซลูช่ันใหม�ๆ  
ในตลาดลูกค�าองค�กรท่ีกำลังขยายตัว ลูกค�าองค�กรในประเทศไทยอยู�ใน
ช�วงปรับตัวเพ�อ่วางรากฐานให�สามารถดำเนินธุรกิจได�อย�างมีประสิทธิภาพ
ท้ังด�านรายได�และต�นทุน ในช�วงท่ีผ�านมา ลูกค�าองค�กรจำเป�นต�องลงทุนใน
ระบบและอ�ปกรณ�ฮาร�ดแวร�ปร�มาณมาก แต�เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย�าง
รวดเร็วทำให�ผลตอบแทนจากสินทรัพย�ไม�คุ�มค�า ทำให�ลูกค�าองค�กรเร��ม
หันมาใช�โซลูช่ันใหม�ๆ  ท่ีช�วยเพ��มประสิทธิภาพของเม็ดเง�นลงทุน โดยโซลูช่ัน
ท่ีกำลังมีการใช�งานเพ��มข�น้อย�างแพร�หลายคือบร�การคลาวด�  

AIS Business Solutions คือแบรนด�ของเอไอเอสที่ให�บร�การต�างๆ 
เพ�อ่ตอบโจทย�การใช�งานของลูกค�าองค�กรต้ังแต�การวางระบบโครงสร�าง
พ�น้ฐานให�บร�ษัท จนถึงการบร�การท่ีช�วยให�การทำตลาดของลูกค�าสะดวก
ยิ�งข�น้ โดย AIS Enterprise Cloud เป�นหน่ึงในโซลูช่ันทางด�าน IT ท่ีเอไอเอส
ให�บร�การเช�าใช�เคร�อ่งคอมพ�วเตอร�เสมือน (Virtual Machine) ท่ีรวมถึง CPU 
RAM ระบบเก็บข�อมูล (Storage) และระบบ Firewall ซ่ึงให�บร�การผ�านระบบ
ดาต�าเซ็นเตอร�มาตรฐานสูง (Carrier-grade) นอกเหนือจากบร�การมาตรฐาน 
ภาพทางซ�ายมือแสดงให�เห็นถึงบร�การอ่ืนๆ ท่ีลูกค�าองค�กรสามารถเลือกใช�
เพ��มเติมเพ�อ่พัฒนาระบบคลาวด�ให�มีเสถียรภาพมากยิ�งข�น้ โดยบร�การเสร�ม
ดังกล�าวรวมถึงบร�การติดต้ังและต้ังค�าระบบความปลอดภัยของคลาวด� 
และการให�คำปร�กษาและดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง (Managed Services) โดย
ผู�เช่ียวชาญของเอไอเอส  

บร�การมาตรฐานครบวงจร: 
บร�การคลาวด�ของเอไอเอสเป�นศูนย�รวม

บร�การครบวงจร ต้ังแต�การวางระบบ
อินเทอร�เน็ตจนถึงการให�คำปร�กษา 

และผนวกกับบร�การอ่ืนของเอไอเอส เช�น 
บร�การโทรศัพท�เคล่ือนท่ี

คุณภาพระดับสากล:
เอไอเอสให�บร�การโซลูช่ันแก�ลูกค�าองค�กรผ�าน

ดาต�าเซ็นเตอร�ท่ีได�รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 27001 และรับประกันคุณภาพการให�
บร�การ (SLA) 99.99% ซ่ึงเป�นมาตรฐาน

ระดับสากล

ความปลอยภัยสูง:
เอไอเอสเป�นผู�ให�บร�การคลาวด�รายแรกใน

   ประเทศไทยท่ีนำเทคโนโลยีใหม�ล�าสุดด�านการ
รักษาความปลอดภัยเข�ามาให�บร�การโดย
ร�วมมือกับพันธมิตรระดับโลก ซ่ึงทำให�ลูกค�า

องค�กรสามารถบร�หารจัดการระบบคลาวด�ได�
อย�างปลอดภัยและรวดเร็ว

โซลูชันทางการส่ือสาร

โซลูชันทางด�านไอที โซลูชันติดตามและตรวจสอบ

โซลูชันพ�เศษเฉพาะธุรกิจโซลูชันทางการตลาด

จ�ดเด�นของบร�การ AIS Enterprise Cloud 

4



เอไอเอสเป�ดตัวคอลเซ็นเตอร�และ
ศูนย�พัฒนาบุคลากรแห�งใหม�ที่โคราช 

ปลายป� 2560 ที่ผ�านมา เอไอเอสได�เป�ดศูนย�คอลเซ็นเตอร�และศูนย�พัฒนาบุคลากร (AIS Contact Center Development and 
Training Arena, AIS-CCD&TA) แห�งใหม�ท่ีจังหวัดนครราชสีมา นอกเหนือจากการเป�นศูนย�คอลเซ็นเตอร�เพ�อ่รองรับการให�บร�การ
ลูกค�าในยุคดิจ�ทัลและเพ��มโอกาสในการสร�างรายได� สถานที่แห�งนี้จะเป�นศูนย�อบรมแห�งใหม�แก�พนักงานเอไอเอส เพ�่อสร�างทักษะที่
ตอบโจทย�กับธุรกิจของบร�ษัทท่ีกำลังขยายตัว อีกท้ังเอไอเอสมีความต้ังใจในการร�วมบ�มเพาะคนรุ�นใหม�ในโคราช ให�มีศักยภาพรองรับ
การเติบโตของเศรษฐกิจในจังหวัด ซึ่งถือเป�นศูนย�กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• รองรับการเติบโตของภาคอีสาน 
เป�นศูนย�กลางพัฒนาบุคลากรงานบร�การที่ใหญ�และทันสมัยที่สุดในใจกลางภาคอีสาน 
ด�วยพ�้นที่กว�า 18,000 ตารางเมตร

               ความตั้งใจของเรา คือการนำข�ดความสามารถด�านโครงสร�างดิจ�ทัล 
พร�อมองค�ความรู�ในสายงานบร�การส่ือสารโทรคมนาคมกว�า 25 ป� มาสนับสนุน
ความแข็งแกร�งให�แก�ประเทศไทย ด�วยว�สัยทัศน� Digital for Thais เพ�อ่ให�ทรัพยากร
บุคคล ท่ีถือเป�นอีกหัวใจหลักในการขับเคล่ือนประเทศ มีข�ดความสามารถนำพา
ประเทศไทยเดินไปข�างหน�าได�อย�างมั่นคงท�ามกลางยุคแห�ง Digital Disruption 
ฉะน้ันการสร�างศูนย�คอลเซ็นเตอร�และพัฒนาบุคลากรแห�งน้ี จะเป�นการช�วยกระจาย
องค�ความรู�จากส�วนกลางไปสู�ระดับภูมิภาค สร�างความเสมอภาค และจ�ดประกาย
คนรุ�นใหม�ให�กลับมาทำงานที่มั่นคงในภูมิลำเนาของตนเอง  

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค� ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารกล�าวว�า

จ�ดเด�นของศูนย�ฯ แห�งนี้ 

• ศูนย�กลางการแลกเปลี่ยนความรู� 
เอไอเอสให�ความสำคัญกับการสร�างทักษะให�พนักงาน  จ�งมีผู�เชี่ยวชาญเข�ามาให�ความรู�ที่ศูนย�ฯ แห�งนี้และสามารถรองรับการหมุนเว�ยน
ของผู�ฝ�กอบรมได�มากกว�า 500 คนต�อวัน ทั้งพนักงานของเอไอเอส เอไอเอส เทเลว�ซ รวมถึงพาร�ทเนอร�ของบร�ษัท 

• ให�บร�การตลอด 24 ชั่วโมง พร�อมต�อนรับสมาชิกภาคอีสาน 
ด�วยมาตรฐานเดียวกับศูนย�คอลเซ็นเตอร�ในภาคกลางเพ�่อให�บร�การที่มีคุณภาพแก�ลูกค�า ศูนย�ฯ แห�งนี้จะเป�ดโอกาสในการสร�างงาน
ให�ชาวโคราชและชาวภาคอีสาน มาร�วมเป�นสมาชิกครอบครัวเอไอเอส 
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สถิติของหุ�น ADVANC (I)

รายละเอียดหลักทรัพย� 

มุมมองนักว�เคราะห� 

ราคาป�ด  195.50
ราคาสูงสุดใน 52 สัปดาห�  201.00
ราคาต่ำสุดใน 52 สัปดาห�  166.50
ปร�มาณการซื้อขายเฉลี่ย 5 วันย�อนหลัง  5,908,100
ปร�มาณการซื้อขายเฉลี่ย 10 วันย�อนหลัง  1.02
หน�วยเง�น บาท
จำนวนหุ�นทั้งหมด  2,973 ล�านหุ�น

7
ที่มา: Reuters ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ� 2561 

ซื้อ
65% 

ถือ
27% 

ขาย
8% 

ราคาเป�าหมายเฉลี่ย 219 บาท



สถิติของหุ�น ADVANC (II)

จำนวนเง�นป�นผล  7.08 บาท/หุ�น
อัตราผลตอบแทนเง�นป�นผล  3.62%
P/E (ย�อนหลัง 12 เดือน)  19 เท�า

ร�อยละการเปลี่ยนแปลงของราคา 

อัตราส�วนทางการเง�น 

1 วันย�อนหลัง  1.03
5 วันย�อนหลัง  1.82
3 เดือนย�อนหลัง  9.83
6 เดือนย�อนหลัง  9.52
ตั้งแต�ต�นเดือนจนถึงป�จจ�บัน  1.56 
ตั้งแต�ต�นป�จนถึงป�จจ�บัน  2.36

ที่มา: Reuters ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ� 2561 
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