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เป็นผู้ ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีได้รับการยอมรับ
สูงสุดในประเทศไทย

เสริมสร้างการด�าเนนิชีวติด้วยบริการเทคโนโลยีดจิทิลั
	ส่งมอบบริการที่เหนือกว่า	 เพื่อส่งเสริมการดาเนินชีวิต	

รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพใน 
การประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการ

	ใส่ใจบริการลูกค้า	เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ
	เสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานที่กระฉับกระเฉง	 

ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ	 มีความคิดเชิงบวก	
และมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อ 
การเติบโตขององค์กร

	สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกฝ่าย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
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รายงานประจําป 2561

(กานต�	ตระกูลฮุน)
ประธานกรรมการบริษัท

(สมชัย	เลิศสุทธิวงค�)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บร�ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรว�ส จํากัด (มหาชน)

เรียน �าน��อหุ้น

�งสานวิสัยทัศ�การเป็น�ใ�บริการด้านดิจิทัลไล�
ปี	2561	ยังคงเป็นปีที่ท้าทายสาหรับเอไอเอส	 โดยภาพรวม

ของตลาดมีอัตราการเติบโตในปีที่ผ่านมาร้อยละ	3-4	ซึ่ง�าลง

จากปีก่อนด้วยการแข่งขันที่ยังมีสูง	 และการลงทุนต่อเนื่อง

ทั้งในโครงข่ายและคลื่นความ�ยังคงกดดันกาไรของ

อุตสาหกรรม	 อีกทั้งการเผชิญความท้าทายจากเทคโนโลยี

ดิจิทัล	 (Digital	 Disruption)	 ที่ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบ

การทาธุรกิจใหม่และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น	

ทาให้อุตสาหกรรมเผชิญกับคู่แข่งในรูปแบบใหม่และสภาวะ

ตลาดที่เปลี่ยนไป	ส่งผลให้การสร้างและรักษาความสัมพันธ์

กับลูกค้ามีความท้าทายมากกว่าเดิม	 ในฐานะผู้ให้บริการ

โทรคมนาคมรายใหญ่ที่ยังคงมีฐานลูกค้ามากที่สุดกว่า	

41	ล้านคนทั่วประเทศ	เอไอเอสได้วางทิศทางที่จะปรับเปลี่ยน

การดาเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล	 (Digital	 Transformation)	

อย่างต่อเนื่องมา	 4	 ปี	 และ�งสู่ยุทธศาสตร์องค์กรที่ต้องมี

ความยืดห�นมากขึ้น	สร้างและปรับกระบวนทัพขององค์กร

และพนักงานเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง	โดยเน้น�าถึงวิสัยทัศน์

เพื่อ�าวไปเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไล�ของเอไอเอส

ด้วยยุทธศาสตร์การดาเนินธุรกิจ	 3	 ด้านประกอบกัน	 คือ

คงความเป็นผู้นาในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่	เสริมสร้างฐาน

ลูกค้าผ่านธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	 และ�งสู่แหล่ง

รายได้ใหม่บนดิจิทัลเซอร์วิส	เพื่อให้บริษัทคงความเป็นผู้นา

ในตลาดและสร้างสรรค์บริการที่มีคุณค่าต่อประเทศไทย

ต่อไป

ลง�นในโครง�าย 4G เสริมความเป็น��าในธุรกิจหลัก
อ�างต่อเนื่อง
ในปีที่แล้ว	 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยได้เปลี่ยนผ่าน

จากระบบสัมปทานมาเป็นระบบใบอนุญาตอย่างสม�รณ์	

ทาให้การลงทุนสาหรับอนาคตของอุตสาหกรรมโดยรวม

จะทาได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น	สาหรับเอไอเอส	การเน้น�า

เ�องคุณภาพและการให้บริการลูกค้ายังคงเป็นพื้นฐาน

สาคัญของการทาธุรกิจ	 โดยการตัดสินใจเข้าร่วมและ

ชนะการประมูลคลื่นความ�	 1800	 เมกะเ�รตซ์	 เป็นผลให้	

เอไอเอสมีคลื่นความ�เพื่อให้บริการลูกค้าที่กว้างที่สุด

ในอุตสาหกรรม	 การลงทุนเพื่อเสริมคุณภาพและความจุ

โครงข่าย	 4G	 อย่างต่อเนื่อง	 ทาให้ลูกค้าของเอไอเอส

ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลาย	 โดย

มีสัดส่วนการใช้งาน	 4G	 กว่าร้อยละ59	 และการใช้งาน

ดาต้าเฉลี่ยต่อคนสูงกว่า	 11	 กิกะไบต์	 อีกทั้งการใช้งาน

ของลูกค้ามีความหลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจาก

การ�ดคุยผ่านแอปพลิเคชัน	 ไปสู่การรับชมคอนเทนต์	

การทาธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ	 รวมถึง

การซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม	 e-commerce	 ที่เ�น

ชัดเจนมากขึ้น	 ซึ่งช่วยให้คนไทยและระบบเศรษฐกิจ

เข้าถึงข้อมูลและการทาธุรกรรมผ่านมือถือได้อย่างกว้างขวาง

และรวดเร็ว

ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ�
ที่ยังคงมีฐานลูกค้ามากที่สุดกว�า	41	ล้านคน

ทั่วประเทศ	เอไอเอสได้วางทิศทางที่จะปรับเปลี่ยน
การด�าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล	(DIGITAL	
TRANSFORMATION)	อย�างต�อเนื่อง

7

(สมชัย	เลิศสุทธิวงค�)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บร�ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรว�ส จํากัด (มหาชน)



8

รายงานประจำาปี 2561

พัฒนานวัตกรรมและเตรียมความพร้อมองค์กรสู่ยุค 5G
แม้วัฏจักรการเติบโตของเทคโนโลยี	 4G	 จะดาเนินต่อไป

อีกหลายปีตามการเติบโตของการใช้งานสมาร์ทโฟน	 และ

ความต้องการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่จะมีบทบาทสาคัญ 

ในการทาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสารความรู้ขนาดใหญ่	

อย่างไรก็ดี	 ในอีก	 2-3	 ปีข้างหน้า	 ประเทศไทยจะได้เริ่ม

สัมผัสกับเทคโนโลยี	 5G	 โดยวิวัฒนาการด้านวิศวกรรม

ของเทคโนโลยี	 5G	 จะเพิ่มขีดความสามารถของโครงสร้าง

พื้นฐานต่างๆ	 และปูทางให้บริการล้าสมัย	 เช่น	 รถยนต์ 

ไร้คนขับ	 การสื่อสารแบบโฮโลแกรม	 การควบคุมอุปกรณ์

ภายในบ้านด้วยเสียง	 เป็นต้น	 สามารถเกิดขึ้นจริงได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	โดยในปีที่ผ่านมาเอไอเอสได้ลงทุนในโครงข่าย	 

NB-IoT	และได้เริ่มทดลองบริการจริงกับลูกค้าองค์กรหลายราย	 

ในฐานะผู้นาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี	 เอไอเอส

ตระหนักถึงความสาคัญของบริษัทในการเตรียมความพร้อม

ให้ทันกับเทคโนโลยีในหลากหลายด้าน	 โดยภารกิจสาคัญ

ของบริษัท	คือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม	

(Innovation)	 และทักษะบุคลากร	 เพื่อปรับองค์กรเข้าสู่ 

การให้บริการที่เข้าใจและเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น	ทางานร่วมกับ	 

คู่ค้าอย่างใกล้ชิดในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

บริการ	 รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้เพื่อนา

เทคโนโลยีมาปรับใช้กับองค์กรในอุตสาหกรรมอื่นๆ	 โดย

ต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับการสื่อสาร	สร้างความเข้าใจ	และ

ทางานร่วมกับภาครัฐและ	 กสทช.	 อย่างแข็งแรง	 เพื่อให้

อุตสาหกรรมมีกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมและชัดเจนกับทุกฝ่าย	

และสร้างประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

เติบโตในตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสร้าง
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่ออนาคต
นอกเหนือจากการรักษาความเป็นผู้นาในตลาดโทรศัพท์

เคลื่อนที่	การให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้

แบรนด์เอไอเอส	ไฟเบอร์	และการพัฒนาแพลตฟอร์มด้าน

ดิจิทัลเซอร์วิสของเอไอเอส	 เป็นอีกสองยุทธศาสตร์สาคัญ 

ที่ประกอบรวมกันเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

ในรูปแบบบริการใหม่	การเข้ามาในตลาดของเอไอเอส	ไฟเบอร์	

ผลักดันให้อุตสาหกรรมลงทุนเพื่อขยายบริการเทคโนโลยี

ไฟเบอร์สู่ครัวเรือน	 ซึ่งยกระดับการใช้งานของผู้บริโภค 

ให้สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ผ่านโครงข่ายไฟเบอร์คุณภาพ

สูง	แม้การแข่งขันด้านราคายังคงเป็นความท้าทายในตลาด	

เอไอเอส	ไฟเบอร์	ยังคงเติบโตกว่าร้อยละ	42	ในปีที่ผ่านมา	

และมีฐานลูกค้าเพิ่มเป็นกว่า	730,500	ราย	โดยเป้าหมาย

การเติบโตเป็นผู้เล่นรายสาคัญของเอไอเอส	ไฟเบอร์	ยังคง 

เป็นหมุดหลักสาคัญ	 ซึ่งนอกจากการให้บริการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตในครัวเรือน	การมีบริการไฟเบอร์ของเอไอเอส

ในบ้านลูกค้า	จะช่วยต่อยอดบริการอื่นที่เอไอเอสให้บริการ	 

ทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	 วิดีโอแพลตฟอร์ม	สมาร์ทโฮม	

(Smart	Home)	ฯลฯ	ในอนาคต	ซึ่งจะช่วยสร้างความผูกพัน

ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ของเอไอเอสในเชิงลึกมากขึ้นกว่าเดิม

นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมต่อทั้งแบบ 

ไร้สายและมีสายดังที่กล่าวมา	ในปีที่ผ่านมา	เอไอเอสมีการ 

เข้าลงทุนในสองธุรกิจสาคัญรวมมูลค่าการลงทุนกว่า	 

5	พันล้านบาท	ได้แก่	การเข้าซื้อกิจการของซีเอส	ล็อกซอินโฟ	

เพื่อให้บริการด้านคลาวด์และไอซีทีแก่ตลาดลูกค้าองค์กร	

และการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมค้าแรบบิท	 ไลน์	 เพย์	 เพื่อ

ขยายบริการด้านธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ	ซึ่งเป็นอีก

การตัดสินใจหนึ่งที่สาคัญของบริษัทเพื่อวางรากฐานและ

ยุทธศาสตร์ในการหารายได้จากอุตสาหกรรมอื่นๆ	 ใน

อนาคต	 และเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่าง

รวดเร็วนอกเหนือจากธุรกิจโทรคมนาคม	 ผ่านการทางาน

กับผู้นาในอุตสาหกรรมนั้นๆ	
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บร�ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรว�ส จํากัด (มหาชน)

เ�น�าธรรมา�บาลและรับ�ดชอบต่อ�มีส่วนได้เ�ย
จากที่เรียน�านผู้ถือหุ้นไปทั้งหมด	 ปัจจัยสาคัญของ

ความท้าทายในปีหน้ายังคงเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนผ่าน

เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง	 รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ	

สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน	 โดยอาจ

นาพามาซึ่งทั้งโอกาสและวิกฤตในทุกธุรกิจ	 ด้วยเห��	

การวางยุทธศาสตร์ของบริษัทในการทาตลาดเพื่อรักษา

ความเป็นผู้นาและสร้างปัจจัยการเติบโตในธุรกิจใหม่ๆ	�งมี

ความสาคัญเฉกเช่นเดียวกับการคานึงถึงการสร้างกระแส

เงินสดและมีโครงสร้างต้นทุนที่เหมาะสมสาหรับการลงทุน

ในระยะยาว	 เรายังคง�ดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมี

ธรรมาภิบาล	คานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่สาคัญในกระบวนการ

(กาน� ตระ�ล�น)
ประธานกรรมการบริ�ท

(สม�ย เลิศสุทธิวงค์)
ประธานเ�าห�าที่บริหาร

ด้วยความ�บ�อ

ดาเนินธุรกิจของเรา	 ทั้งลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าองค์กร

�มชนสังคมที่เรามีโครงข่ายและบริการเข้าไปถึง	คู่ค้าที่ร่วมกัน

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ	รวมถึง�งเน้นถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ในธุรกิจอย่างยั่งยืน	 โดยพิจารณาผลกระทบทั้งในเชิง

เศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 เราได้จัดทารายงานการ

พัฒนาความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่	7	ซึ่ง�านสามารถ�กษา

แนวคิดและการดาเนินงานของเอไอเอสได้เพิ่มเติม	 ทั้ง�	

ในปีที่ผ่านมาเอไอเอสยังคงมีกาไรสุทธิ	 29,682	 ล้านบาท	

หรือคิดเป็นประมาณกว่าร้อยละ	90	ของอุตสาหกรรม	และ

ยังคงนโยบายเงินปันผลที่ไม่�ากว่าร้อยละ	 70	 ของกาไร

สุทธิ	โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้�ายเงินปันผลสาหรับ

ผลประกอบการปี	2561	แก่ผู้ถือหุ้นกว่า	21,049	ล้านบาท	
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รายงานประจำาปี 2561

ข้อมูลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

48%

45

6.7
11

บร�การอินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูง เอไอเอส 
ไฟเบอร� ครอบคลุม 

เติบโตอย�างมั่นคง ผนวกบร�การโทรศัพท�เคลื่อนที่ อินเทอร�เน็ตบ�าน
และคอนเทนต� ผ�านแพ็กเกจคอนเวอร�เจนซ� 
(Fixed-Mobile-Content Convergence) 
เพ�่อมุ�งเน�นลูกค�าคุณภาพ

• เป�ดตัวโครงข�าย “Superblock” บนคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ� ที่สามารถ

ให�บร�การ 4G ได�เต็มประสิทธิภาพ

• โครงข�าย 4G/3G ครอบคลุมทั่วประเทศ และติดตั้งเทคโนโลยี 2 และ 3

  Carrier Aggregation เพ��มคุณภาพโครงข�ายในตัวเมืองสำคัญ

• การใช�งานดาต�าเพ��มข�้น ผลักดันให�รายได�เติบโต

เป�นที่ 1 ด�วยส�วนแบ�ง
ตลาดเชิงรายได�

ส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การ

ธุรกิจโทรศัพท�เคลื่อนที่ ขยายโครงข�ายด�วยเทคโนโลยีสมัยใหม� เสร�มความเป�นผู�นำในตลาด

ธุรกิจอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง เน�นขยายฐานลูกค�าคุณภาพ พร�อมบร�การคอนเวอร�เจนซ�

ดิจ�ทัลเซอร�ว�ส สร�างแหล�งรายได�ใหม�
ในระยะยาว สนับสนุนธุรกิจหลัก

การันตีความเป�นผู�นำ
ด�านโครงข�าย

2x60

57 จังหวัด
ผู�นำด�านเทคโนโลยี
ไฟเบอร� FTTH
ให�บร�การลูกค�า 
730,500 ราย

ปร�มาณคลื่นความถี่มากที่สุด

การใช�งานดาต�า (กิกะไบต�/เลขหมายที่ใช�งานดาต�า/เดือน)

เมกะเฮิรตซ�

ไตรมาส 4/2560

ไตรมาส 4/2561

4 SPEEDTEST

THAILAND’S
FASTEST
MOBILE

NETWORK

2015 - 2018

…

…

AWARDS
by ookla

โดย  OOKLA

ส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การ

ส�วนแบ�งตลาด
เชิงผู�ใช�บร�การ

ที่เพ��มข�้น

ของลูกค�าอินเทอร�เน็ต
ความเร็วสูงใช�ทั้งโทรศัพท�
เคลื่อนที่ อินเทอร�เน็ตบ�าน 
และคอนเทนต� 

ได�รับเลือกให�ติดดัชนี  
FTSE4Good Index Series 
เปนปที่สี่ติดตอกัน จากการ
คำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี การบร�หารจัดการดาน
สังคมและสิ�งแวดลอม

ได�รับเลือกให�เป�นหุ�นยั่งยืนใน  
Thailand Sustainability 
Investment Index
เปนปที่สี่ติดตอกัน จากการ
ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการ
สรางผลตอบแทนระยาว
แกผูถือหุน

ป�ซ�อน

8% 20%

22%
รางวัลแห�งความภูมิใจ

%

แรบบิทไลนเพย
รวมลงทุนเพ�อ่ขยายบร�การ
กระเปาเง�นอิเล็กทรอนิกส 
สงเสร�มสังคมไรเง�นสด 
บนแพลตฟอรมที่ใชงาน
งายและปลอดภัย

ว�ดีโอแพลตฟอรม
ใหบร�การความบันเทิง
ระดับโลกที่หลากหลาย 
บนทั้งแพลตฟอรม
โทรศัพทเคลื่อนที่และ
อินเทอรเน็ตบาน

บร�การลูกคาองคกร
ซื้อกิจการซีเอส ล็อกซอินโฟ 
ขยายบร�การคลาวดและ
ดิจิทัลโซลูชันสแบบครบวงจร 
(end-to-end) แกองคกรธุรกิจ
และ SME พรอมขยายโครงขาย 
NB-IoT ครอบคลุมทั่วประเทศ
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บร�ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรว�ส จํากัด (มหาชน)

2559

122,561

128,583

133,429

2560 2561

2559 2560 2561

60,741
70,498 73,792

39.9%

44.7%

43.4%

2559 2560 2561

61,635
65,528

69,132

2559 2560 2561

1.4 1.4 1.3

2559 2560 2561

67% 65%
55%

2559 2560 2561

7.08 7.0898%

70%
71%

10.08

2559 2560 2561

20.2%

19.1%
17.5%

30,667 30,077 29,682

2559

ธุรกิจโทรศัพทมือถือ

ธุรกิจอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

การบร�การอื่นๆ

97%

1%
2%

2560 2561

96%

2%

2%

94%

3%

3%

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และ
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเติบโต	ส่งผลให้รายได้
จากการให้บริการเพิ่มขึ้น	
3.8%	เทียบกับปีก่อน

การใช้งาน	4G	ที่เพิ่มขึ้น	
และการขยายฐานลูกค้า
เอไอเอส	ไฟเบอร์	เป็น
ปัจจัยหลักในการเติบโต
ของรายได้

กาไรสุทธิคงที่จากปีก่อน	
แม้ลงทุนในโครงข่าย
อย่างต่อเนื่องและมี
การแข่งขันสูง

คงอัตราการ�าย
เงินปันผลที่สูง	และรักษา
โครงสร้างทุนที่เหมาะสม

สร้างผลตอบแทนแก่
ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ส�าเสมอ

EBITDA	เติบโต	4.7%	จาก
ปีก่อน	จากรายได้ที่เติบโต
และการควบคุมต้นทุนที่มี
ประสิทธิภาพ

กระแสเงินสดยังคง
แข็งแกร่ง	พร้อมต่อการ
ลงทุนเพื่อเติบโตในระยะยาว

บริหารระดับห�สินต่อกาไร
ให้เหมาะสมพร้อมรองรับ
การเติบโต

รายได้จากการ
ให้บริการ	(ล้านบาท)

องค�ประกอบ
ของรายได้การให้บริการ

ก�าไรสุทธิ 	 (ล ้านบาท,	
อัตราก�าไรสุทธิ)

เงินป�นผล	(บาท/หุ้น)	และ
อัตราการจ�ายเงินป�นผล

อัตราผลตอบแทนของ
ส�วนผู้ถือหุ้น

ก�าไรก�อนภาษี	 ดอกเบ้ีย
และค�าเส่ือม	 (EBITDA)	
(ล้านบาท,	อัตราก�าไร)

กระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงาน	(ล้านบาท)

หนี้สินสุทธิต�อ
EBITDA	(เท�า)

ข�อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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รายงานประจำาปี 2561

สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

งบการเงินรวม 2559 2560 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.47 0.50 0.48
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.33 0.36 0.35
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.89 0.94 0.95
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 12 11 10
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 29 32 35
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6 7 7
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 59 49 52
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 5 6 6
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน) 70 63 58
วงจรเงินสด (วัน) 19 19 30
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น 45% 42% 39%
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน 26% 26% 24%
อัตรากาไรอื่น 0.4% 0.5% 0.5%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร 17% 36% 63%
อัตรากาไรสุทธิ 20% 19% 18%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 67% 65% 55%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด 72% 60% 51%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 13% 11% 10%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร1) 29% 23% 22%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.67 0.56 0.59
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 5.45 4.63 4.04
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า) 13.90 12.45 11.94
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า) 3.35 4.40 2.88

อัตราการจ่ายเงินปันผล 98% 70% 71%
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 14.36 16.96 19.40
กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 10.31 10.12 9.98

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 10.08 7.08 7.08

อัตราการเติบโต    
สินทรัพย์รวม 52% 3% 2%

หนี้สินรวม 75% 0.29% -0.34%
รายได้จากการขายหรือบริการ -2% 4% 8%
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน 48% -16% 5%
กาไรสุทธิ -22% -2% -1%
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บร�ษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรว�ส จํากัด (มหาชน)

พัฒนาการที่ส�าคัญ
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

•	ร่วมลงนามทาสัญญาเป็นพันธมิตรกับทีโอทีสาหรับการใช้
คลื่นความ�	2100	เมกะเ�รตซ์	จานวน	2x15	เมกะเ�รตซ์	
เพื่อรองรับจานวนผู้ใช้งานด้านดาต้าที่มากขึ้นทั้งบน
เทคโนโลยี	4G	และ	3G	

•	ชนะการประมูลใบอนุญาตคลื่นความ�	1800	เมกะเ�รตซ์	
จานวน	 2x5	 เมกะเ�รตซ์	ทาให้เอไอเอสเป็นผู้ให้บริการ
ที่มีช่วงคลื่นความ�รวม	 2x60	 เมกะเ�รตซ์	 มากที่สุด
ในอุตสาหกรรม	 และมีคลื่นความ�	 1800	 เมกะเ�รตซ์	
ติดต่อกันถึง	2x20	เมกะเ�รตซ์	ส่งผลให้ผู้ใช้บริการ	4G	
สามารถใช้งานดาต้าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
เพิ่มขึ้นร้อยละ	15-30	

•	ขยายโครงข่าย	NB-IoT	และแพลตฟอร์มแบบครบวงจร	
ครอบค�มทั่วประเทศ	 พร้อมทางานร่วมกับพันธมิตร
ในหลากหลายอุตสาหกรรม	เช่น	พร็อพเพอร์�	เพอร์เฟค	
และ�ม�ง	 เพื่อพัฒนาโซลูชัน�ด้าน	 Smart	 Home	
รวมทั้งองค์กรการ�กษา	เช่น	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
เพื่อให้บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะหรือ	“โมไบค์”	และ
ระบบบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

•	ขยายการให้บริการเครือข่าย	 AIS	 NEXT	 G	 ซึ่งเป็น
การควบรวมเทคโนโลยี	AIS	4G	ADVANCED	และ	AIS	
SUPER	WiFi	 เข้าด้วยกัน	 สู่ระบบป�บัติการ	 iOS	 บน	
iPhone	 ทาให้ปัจจุบันสามารถให้บริการครอบค�มทั้ง
ระบบป�บัติการ	 iOS	 และ	 Android	 ด้วยความเร็วถึง
ระดับ	 1	 กิกะบิตต่อวินาที	 ซึ่งเป็นการสร้างความ
แตกต่างด้วยการให้บริการความเร็วที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

•	ร่วมกับโนเ�ย	 หัวเหว่ย	 และแซดทีอี	 เปิดทดสอบ															
เทคโนโลยี	 5G	 บนคลื่นความ�	 26.5-27.5	 GHz	 เพื่อ
กระ�นให้ภาคธุรกิจเตรียมความพร้อมและเ�นประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นจาก	 5G	 โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาบริการ	
(Use	Case)	เพื่อนามาใช้ในเชิงพา�ชย์		

การเป็น��าด้านเค�อ�าย
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•	 เปิดให้บริการ	 “NU	 MOBILE”	 �มโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบออนไลน์ครบวงจร	ทั้งการซื้อ�ม	การยืนยันตัวตนและ
การ�าระค่าบริการ	 เพื่อส่งเสริมการให้บริการดิจิทัล
เ�มรูปแบบ	(Full	Service	Digitization)	ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า
สมัยใหม่ที่ไม่ต้องการติดต่อหน้าร้าน	และใช้งานออนไลน์
อย่างเป็นประจา

•	ขยายช�องทางจัดจําหน�ายเพ่ือเข�าถึงลูกค�าแต�ละกลุ�ม	
ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร�นนาในด้านโมเดิร์นเทรด
และไอที	เช่น	เทสโ�	โลตัส	และเจมาร์ท	ให้ลูกค้าเข้าถึง
สินค้าและบริการทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง	พร้อมเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ผ่านสาขา
ของพันธมิตรทั่วประเทศ	

การสร้างสินค้าและบริการสาหรับยุคดิจิทัล

•	 ขยายการให้บริการเข้าสู่ตลาดลูกค้าองค์กร	 โดยเข้าซื้อ
กิจการของบริษัท	ซีเอสล็อกซ	อินโฟ	(CSL)	เสริมความ
แข็งแกร่งให้แก่เอไอเอสในด้านฐานลูกค้า	 สินค้าและ
บริการ	 และบุคลากรที่มีความเ�ยวชาญ	 เพื่อให้บริการ
ด้านดิจิทัลโซลูชัน�แบบครบวงจร	 (End-to-End)	 เช่น	
คลาวด์	 ดาต้าเ�นเตอร์	 และระบบการบริหารจัดการ	
พร้อมให้คาป�กษาลูกค้าองค์กรตลอด	24	�วโมง

•	 เข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วม	 (JV)	 ของแรบบิท-ไลน์เพย์	
(RLP)	 โดยถือสัดส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ	 33.33	 เพื่อ
ให้บริการแพลตฟอร์มกระเ�าเงินอิเล็กทรอนิก�ใน
ประเทศไทยแก่ทั้งลูกค้าเอไอเอสและลูกค้าทั่วไป	 และ
ร่วมมือกับสิงเทล	เปิดให้บริการกระเ�าเงินอิเล็กทรอนิก�
ระหว่างประเทศภายใต้ชื่อ	 “VIA”	 �านวยความสะดวก
ให้ผู้ใช้บริการแรบบิท-ไลน์เพย์สามารถ�าระสินค้า
และบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสิงคโปร์ได้โดย
ไม่จาเป็นต้องแลกเงิน	
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บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

ด้านองค์กรและแบรนด์
รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand & Company” 
โดย	 Thailand’s	Most	 Admired	 Brand	 2018	 แบรนด์ที่ 
ครองใจผู้บริโภคและได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอันดับ	1

รางวัล Superbrands 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ในฐานะ 
สุดยอดแบรนด์คุณภาพในสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารที่
ผู้บริโภคเชื่อมั่นและไว้วางใจ

รางวัล No.1 Brand Thailand 2018	รางวัลแบรนด์ยอดนิยม
อันดับ	1	ด้าน	Mobile	Operator	โดยนิตยสาร	Marketeer

รางวัลสุดยอดแบรนด์ทรงพลังบนโลกโซเชียลมีเดียอันดับ 1  
ในกลุ่ม	Mobile	 Operator	 จาก	 Thailand’s	Most	 Social	
Power	Brand	2018	โดยนิตยสาร	BrandAge	และไวซ์ไซท์	

รางวัล หุ้นยอดนิยมประจากลุ่มเทคโนโลยี ต่อเนื่องเป็น 
ปีที่ 2	จัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ	

ด้านสินค้า บริการ และการตลาด
รางวัล 2018 Thailand IoT Solutions Provider of the 
Year และ 2018 Thailand Cloud Services Innovative  
Company of the Year	โดย	2018	Frost	&	Sullivan	Thailand	 
Excellence	 Awards	 จากการตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าอย่างครบวงจรด้วยเครือข่าย	 NB-IoT	 และ	 
Ecosystems	 และพัฒนา	 Cloud	 Platform	 สาหรับการใช้
งานเชิงธุรกิจ	

รางวัล Contact Center of the Year และ CEO of the 
Year Award	จากสถาบัน	Asia	Pacific	Customer	Service	 
Consortium	(APCSC)	จากความโดดเด่นด้านคุณภาพงาน
บริการ	และความเป็นเลิศด้านการดูแลลูกค้า	

รางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านการตลาด”	 และ
รางวัลดีเด่นอีก	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านสินค้าและบริการ	 
ด้านนวัตกรรม	 และด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล	 โดย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลแบรนด์ที่ทาผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมบน
พันทิป ด้าน Fast Response ในฐานะแบรนด์ที่สามารถตอบ
คาถามให้แก่ลูกค้าบนเว็บไซต์พันทิปได้อย่างรวดเร็วที่สุด

รางวัลแบรนด์ที่ทาผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม 
กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ในฐานะแบรนด์ที่ใช้โซเชียลมีเดีย	
สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมและมีการเพิ่มขึ้นของจานวน
ลูกค้าที่กดติดตามอย่างต่อเนื่อง	

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ IDC’s Digital Transformation 
Awards 2018 สาขา	Talent	Accelerator	ในฐานะองค์กรที่
สามารถนาเอา	Data	analytics	มาเพิ่มความสามารถในการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ด้วยการขับเคลื่อนองค์กร 
สู่การเป็น	Data-Driven	Organization	ภายใน	1	ปี	

รางวัลชนะเลิศ “องค์กรส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทางาน 
ที่ยอดเยี่ยมที่สุด”	ในหมวดองค์กรขนาดใหญ่	จากโครงการ	
Thailand’s	Healthiest	Workplace	จัดโดย	AIA

ด้านสังคมและความยั่งยืน
รางวัล Distinguished Award	 สาขาโครงการนวัตกรรม	
จาก	Thailand	ICT	Excellence	Awards	2018	จากการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบธุรกิจโดยมีโครงสร้างพื้นฐาน	
ICT	สนับสนุนและสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างชัดเจน		

รางวัล “Thailand Sustainability Investment”	 หรือ
รางวัลหุ้นยั่งยืนประจาปี	 2561	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 4	 โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งมอบให้กับบริษัท 
จดทะเบียนที่ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม	 สังคม	
และบรรษัทภิบาล	 เพื่อพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

รางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาด ประเภทธุรกิจเพื่อสังคม 
จากโครงการ	 “สานรัก	 คนเก่งหัวใจแกร่ง”	 และแคมเปญ	
“Think	 Before	 Social	 มือถือจะสร้างสรรค์หรือทาลาย 
ขึ้นอยู่กับเรา”	จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย	




