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วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในประเทศไทย

พันธกิจ

เสริมสร้างการดำาเนินชีวิตด้วยบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

• ส่งมอบบริการที่เหนือกว่า เพื่อส่งเสริมการดำาเนินชีวิต  

 รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ใช้บริการ

• ใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้ใช้บริการ

• เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำางานที่กระฉับกระเฉง ให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ  

 มีความคิดเชิงบวกและมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตขององค์กร

• สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ธุรกิจของเราการดำาเนินงานที่สำาคัญสารจาก CEO การกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการและผู้บริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)4



สารจากประธานกรรมการ  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

รักษาความแข็งแกร่งได้ในทุกธุรกิจ

ในปี 2562 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของเอไอเอส 
แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะไม่ค่อยดีนักโดยมีอัตรา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโตท่ีร้อยละ 
2.4 ประกอบกับสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรงท้ังในตลาด
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
แต่เอไอเอสยังคงรักษาความเป็นผู้น�าในตลาดธุรกิจ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีด้วยส่วนแบ่งการตลาดเชิงรายได้
กว่าร้อยละ 48 สูงที่สุดในอุตสาหกรรม ส�าหรับธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตความเรว็สูงภายใต้แบรนด์เอไอเอส ไฟเบอร์ 
แม้เราจะเข้าสู่ธุรกิจน้ีเพียง 5 ปี แต่เอไอเอส ไฟเบอร์มี
อัตราการเติบโตเชิงรายได้และจ�านวนผู้ใช้บริการสูง
กว่าผู้ ให้บริการรายอ่ืน บรรลุเป้าหมายจ�านวนผู้ ใช้
บริการที่เติบโตต่อเนื่องมาอยู่ท่ี 1 ล้านรายในปีท่ีผ่าน
มา ส่งผลให้ปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาดเชิงจ�านวนผู้
ใช้บริการเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ท่ีร้อยละ 10 โดย
ในปีน้ีธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เริ่มสร้างผล
ก�าไรสุทธิเป็นปีแรก ในส่วนของธุรกิจลูกค้าองค์กร  
หลังจากเข้าซื้อกิจการของซีเอสแอลมาเสริมทัพ ท�าให้

เอไอเอสสามารถต่อยอดผสมผสานสินค้าและบริการ
ท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ เราได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ
เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรมากขึ้น โดยมเีป้าหมายเป็น
ผู้น�าการให้บริการ ICT แบบครบวงจร ส่งผลให้เอไอเอส
สามารถเติบโตในตลาดลูกค้าองค์กรได้อย่างแขง็แกร่ง
และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

ขยายคุณภาพและเพิ่มความแข็งแรง 

ในแพลตฟอร์มดิจิทัล

ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ เอไอเอสได้ใช้
กลยุทธ์ต่อยอดการหารายได้จากฐานลูกค้าโทรศัพท์
เคลื่อนที่ที่เอไอเอสมีมากที่สุดกว่า 42 ล้านราย โดยได้
ลงทุนในการท�าแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการด้านดิจิทัล
อย่างต่อเน่ือง ซึง่ในปี 2562 เอไอเอสได้ขยายการเติบโต
ของบริการวีดโีอแพลตฟอร์ม AIS PLAY อย่างต่อเน่ือง 
ท�าให้มีลูกค้าทีใ่ช้งาน AIS PLAY เติบโตเป็น 2 ล้านราย 
ท้ังบนแพลตฟอร์มมือถอืและอินเทอร์เนต็บ้าน นอกจาก
น้ี เอไอเอสได้รุกสู่ธุรกิจบริการประกันภัยโดยร่วมมือ
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กับบริษัทประกันภัยเพื่อเป็นช่องทางในการขายประกันภัยแบบ
ออนไลน์ อีกทัง้ได้ขยายบริการเข้าสูต่ลาด eSports เพื่อสนับสนุน
การเติบโตของตลาดเกม ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี จะเป็นแพลตฟอร์ม
ส�าคัญในการให้บริการด้านดิจิทัลต่อไปในอนาคตของเอไอเอส 
เพื่อให้ธุรกิจของเอไอเอสเข้าไปอยู่ในชีวิตประจ�าวันของผู้คน

เสริมความแข็งแกร่ง  

เพื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 3 ของเอไอเอส

ตลอด 29 ปีท่ีผ่านมา ส่ิงทีท่�าให้เอไอเอสยังคงเป็นท่ี 1 ต่อเนือ่งจาก
อดตีมาจนถงึปัจจุบนั คอื การให้ความส�าคญักบัลูกค้า คูค้่า และ
พนักงาน โดยเรามองลูกค้าเป็นหัวใจส�าคญัของการท�างานในทุก
ด้าน ท้ังการส่งมอบเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดและการให้บริการท่ีตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้า เรามีความเชื่อว่าการเติบโตของ
ธุรกิจนับจากน้ีไปต้องอาศัยความร่วมมือจากคู่ค้า โดยเฉพาะ
ในยุค 5G ท่ีก�าลังจะมาถึง จ�าเป็นจะต้องมีพันธมิตรจากหลาก
หลายธุรกิจเข้ามาช่วยให้อุตสาหกรรมเติบโตไปด้วยกัน และเอไอ
เอสยังให้ความส�าคัญกับพนักงาน โดยเน้นส่งเสริมให้พนักงาน
มีการปรับตัวและพัฒนาทักษะต่างๆ เพ่ือการให้บริการท่ีตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้า และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปให้ ได้

ส�าหรบัเป้าหมายและทิศทางของเอไอเอสใน 3-5 ปีข้างหน้า แม้เอไอ
เอสเองจะเป็นท่ี 1 ในธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี แต่เอไอเอสต้องการ
ผันตัวเองจากผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Telecom provider) 
สู่การเป็นผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ (Digital life service 
provider) เพราะสมาร์ทโฟนท่ีอยู่ในมือของลูกค้าสามารถเข้า
ถึงบริการต่างๆ ได้มากมาย และเราเชื่อว่าลูกค้าของเราในวันนี้
ไม่ได้ต้องการใช้สินค้าและบริการของเราแค่การติดต่อสื่อสาร 

เพราะฉะน้ัน กลยุทธ์ในการท�าธุรกิจของเอไอเอส วงแรกท่ีเรา
มอง คือ เอไอเอสยังต้องเสริมสร้างความแข็งแรงในธุรกิจหลัก 
คือ ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ัน 
เรายังคงพัฒนาในส่วนวงที่ 2 ที่เรียกว่าเครื่องสร้างรายได้ใหม่ 
ท้ังการให้บริการอินเทอร์เนต็ความเรว็สูง และการให้บริการลูกค้า
องค์กร ส่วนท่ี 3 คอื แพลตฟอร์มดจิิทลั ซึง่เป็นการวางรากฐาน
และยุทธศาสตร์ในการหารายได้จากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในอนาคต 

ในขณะท่ีเราก�าลังก้าวเข้าสู่ยคุเทคโนโลยี 5G ซึง่จะช่วยผลักดนัให้
เอไอเอสก้าวสู่มิติใหม่ท่ีจะส่งมอบบริการดจิิทัลท่ีสร้างความแตก
ต่างในแง่ประสบการณ์ของลูกค้า และท�าให้เอไอเอสมโีอกาสในการ
แสวงหารายได้ในธุรกิจหรือในบริการที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ใน 
1-2 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสได้เริ่มทดสอบทดลองคลื่นความถี่ 5G 
เพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีจะให้บริการ 5G ในอนาคตให้กับคน
ไทย และมุ่งม่ันพฒันาศกัยภาพโครงสร้างพื้นฐานทางดจิิทัลและ
เทคโนโลยี รวมถงึทรพัยากรต่างๆ ให้ก้าวล�า้อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนของประเทศ

สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน 

และร่วมส่งเสริมการพัฒนาประเทศ

ในปี 2562 เอไอเอสได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ท้ัง
ในดัชนีตลาดโลกและตลาดเกิดใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และ
นโยบายในการด�าเนินธรุกิจอย่างย่ังยืน ด้วยการตระหนักถงึการ
ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
เอไอเอสยังคงส่งมอบผลการด�าเนินงานท่ีดี ด้วยการท�างาน
ท่ีโปร่งใส รวมถึงการให้ความส�าคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัว

ของข้อมูลของลูกค้า และเอไอเอสได้ผลักดันโครงการ e-waste 
ในการก�าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อท�าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และ
มุ่งม่ันส่งเสริมให้คนไทยมีความฉลาดทางการใช้ดิจิทัล (DQ) 
และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ น�าพาประเทศไทยเป็นสังคม
ดิจิทัลที่ปลอดภัย

เราขอขอบคณุลูกค้าทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการ 
ของเอไอเอส ขอขอบคณุคูค้่าทุกรายท่ีร่วมกนัท�างานอย่างหนัก 
เพื่อตอบความต้องการของผู้ใช้บริการของเราได้อย่างดตีลอดมา 
และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ให้ความไว้วางใจกับเอไอเอส  
เราในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารและพนักงานของเอไอเอสทุกคน 
ขอสัญญาว่าเราจะร่วมกันต้ังใจท�างาน เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีเราวางไว้ และทีส่�าคญัก็คอืว่าเราจะดแูลและตอบแทน
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เก่ียวข้องทุกคนอย่างเต็มท่ี 
รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาประเทศตลอดไป 

(กานต์ ตระกูลฮุน)
ประธานกรรมการบริษัท

-

(สมชัย เลิศสุทธิวงค์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-

ด้วยความนับถือ

รายงานประจำาปี 2562   |   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)6



แบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า

ได้รับเลือกให้เป็น 

‘Thailand’s Most
Admired Brand
& Company’
โดย BrandAge

ข้อมูลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

ที่ใหญ่ที่สุด
ผู้ ใช้บริการกว่า 42 ล้านเลขหมาย
และส่วนแบ่งตลาดเชิงรายได้

48%

บริการที่เป็นเลิศ

โดยได้รับรางวัล

‘Customer
Relationship Excellence’
จาก APCSC (Asia Pacific Customer Service Consortium) 

เครือข่าย 4G ที่ดีที่สุด

‘เครือข่ายที่เร็วที่สุด
ในประเทศไทย’

5 ปีติดต่อกัน
โดย Ookla

SPEEDTEST

2015 - 2019

AWARDS

by ookla

THAILAND’S
FASTEST
MOBILE

NETWORK

เอไอเอสเป็นผู้ ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์
ด้วยธุรกิจการบริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และดิจิทัลเซอร์วิส

ทดสอบความเร็ว

5G ครบทุกภาค
เป็นรายแรกของไทย

คงความเป็นผู้นำา
ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในฐานะแบรนด์ที่ ได้รับความไว้วางใจ

อับดับ 1
ด้วยเครือข่ายที่มีคุณภาพ

ผู้ให้บริการ 1

29%

ผู้ให้บริการ 2

23%

48%
ผู้นำาด้านคุณภาพ

ของเทคโนโลยีไฟเบอร์ FTTH

ครอบคลุม 57 จังหวัด
ด้วยเครือข่ายเทคโนโลยี Fiber

100%

10%
มีส่วนแบ่งการตลาดเติบโตจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

35%
ส่วนแบ่งตลาดที่เติบโตขึ้นของจำานวนลูกค้าใหม่

86% 
ของลูกค้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เป็นลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ฐานลูกค้า
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขยายสู่ฐานลูกค้า
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
มากกว่า 

1 ล้านครัวเรือน
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ขยายฐานลูกค้าสู่บริการดิจิทัล

สร้างแหล่งรายได้ใหม่ในระยะยาว

เอไอเอสและ CSL ร่วมให้
บริการ ICT ครบวงจร 
ครอบคลุมความต้องการ
ของลูกค้าองค์กร

เอไอเอสร่วมกับพันธมิตร
ให้บริการ NB-IoT ทั่วประเทศ 

กว่า 750,000 อุปกรณ์

Internet of

Things (IoT)
ธุรกิจคลาวด์
สำาหรับลูกค้าองค์กร

รางวัลแห่งและความภาคภูมิใจ

จากการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงการสร้างผลตอบแทนระยะยาวแกผู้ถือหุ้น

ได้รับเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนใน

Thailand Sustainability
Investment Index
เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน 

จากการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี

FTSE4Good Index Series
เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม 
และได้รับ SAM Bronze Class Sustainability Award

เอไอเอสได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)
ในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ประจำาปี 2562 

วีดีโอ
แพลตฟอร์ม
ขยายฐานผู้ใช้บริการ

กว่า 2 ล้านราย
ด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลายท้ังบริการฟรีและมีค่าใช้จ่าย 
ท้ังในรูปแบบของโทรทัศน์ ภาพยนต์ เพลง และ เกมส์

แรบบิท

ไลน์เพย์
Rabbit Line Pay และ mPay ให้ความสะดวก
ในการช�าระค่าสินค้าและบริการส�าหรับลูกค้าท่ัวไป
และลูกค้าองค์กร
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

รายได้รวม (ล้านบาท)

2560              2561              2562

130,062
+4.2%

124,784
122,979

ธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี

กระแสเงินสดจาก
การดำาเนินงาน (ล้านบาท)

76,627 
+10.8%

31,051
+4.6%

78,463
+6.3% 

69,132

29,68273,792

65,528

30,077

70,498

กำาไรสุทธิและ
อัตรากำาไรสุทธิ (ล้านบาท, อัตรากำาไร)

หน้ีสินสุทธิต่อ
EBITDA (เท่า)

กระแสเงินสดอิสระ  
(ล้านบาท)

อัตราผลตอบแทน
ของส่วนผู้ถือหุ้น 

กำาไรก่อนภาษี ดอกเบี้ย 
และค่าเสื่อม (EBITDA)
(ล้านบาท, อัตรกำาไร)

เงินปันผลและอัตรา
การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)

ยังคงสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น 
และยังลงทุนเพื่อการเติบโต
ในอนาคตอย่างต่อเน่ือง

ระดับหน้ีสินต่อก�าไรยังคงเหมาะสม 
ส�าหรับการเติบโต โดยหน้ีสินสุทธิ 
ต่อ EBITDA ลดลง ส่งผลให้มี 
ความคล่องตัวทางการเงินท่ีสูงขึ้น

เงินปันผลยังคงเพิม่ขึ้นจากปีก่อน 
และยังคงอัตราการจ่ายปันผล
อยู่ท่ีร้อยละ 70

EBITDA ยังคงเติบโตดีขึ้นจากปีก่อน 
จากรายได้ที่เติบโตขึ้นและการควบคุมต้นทุน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ

ท�าก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นแม้ตลาดจะมีการแข่งขัน 
รวมถึงธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ท่ีสร้างผลก�าไรสุทธิเป็นปีแรก

กระแสเงินสดยังคงเติบโต 
อย่างแข็งแกร่ง เพียงพอ 
ต่อการลงทุนขยายโครงข่าย

2560          2561          25622560          2561          25622560          2561          2562

2560       2561       2562 2560       2561       2562 2560       2561       2562 2560       2561       2562

49% 0.9
33,062 
+16.4%

7.34
+3.7%

55% 1.3

7.08

65% 1.4

14,174

28,398

7.08

5,722
+29%

4,4363,128

4,670
+11%

4,2082,476

2562

183,432
+8%
2561

169,856 

2560

157,722

ธุรกิจอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

ลูกค้าองค์กร 
และอ่ืนๆ 

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
ท่ีเหลือจากการลงทุน 

รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเติบโตขึ้นจาก
ฐานลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้นและ ARPU ท่ีปรับตัวดีขึ้น

รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เติบโตขึ้น จากฐานลูกค้าที่เติบโตเป็น 1 ล้านราย

ธุรกิจลูกค้าองค์กรเติบโตขึ้นมาก 
จากการควบรวมการให้บริการร่วมกันกับ CSL

รายได้รวมเติบโตได้ดี เป็นผลมาจากการเติบโต 
ของแต่ละหน่วยธุรกิจของเอไอเอส

กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นจากความ
แข็งแกร่งของกระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงาน และยังลงทุนเพื่อขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง

43.3%

17.5% 70% 71% 70%19.1%

42.8%
16.9%44.7%

* ค�านวนจากผลประกอบการท่ีไม่รวม 
ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีไทยฉบับท่ี 15 
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม 2560 2561 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.50 0.48 0.45
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.36 0.35 0.34
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.94 0.95 0.73
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 11 10 10
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 32 35 36
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7 7 7
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 49 52 51
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 6 6 6
ระยะเวลาชำาระหนี้ (วัน) 63 58 65
วงจรเงินสด (วัน) 19 30 22

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร 
(Profitability Ratio)
อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 42% 39% 38%
อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) 26% 24% 23%
อัตรากำาไรอื่น (%) 0.5% 0.5% 0.5%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร (%) 36% 63% 121%
อัตรากำาไรสุทธิ (%) 19% 18% 17%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เฉลี่ย (%) 65% 55% 49%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวด 60% 51% 45%

งบการเงินรวม 2560 2561 2562

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 
(Efficiency Ratio) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11% 10% 11%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) /1 23% 22% 23%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.56 0.59 0.62

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial 
Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.63 4.04 3.17
อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 12.45 11.94 13.00
อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน (เท่า) 4.40 2.88 2.25
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 70% 71% 70%

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 16.96 19.40 23.34
กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 10.12 9.98 10.49
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 7.08 7.08 7.34

อัตราการเติบโต    
สินทรัพย์รวม (%) 3% 2% -0.3%
หนี้สินรวม (%) 0.29% -0.34% -5.39%
รายได้จากการขายหรือบริการ (%) 4% 8% 7%
ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน (%) -16% 5% 5%
กำาไรสุทธิ (%) -2% -1% 5%

/1 ไม่รวมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม
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พัฒนาการที่สำาคัญ 
เพื่อการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ด้านนวัตกรรมเครือข่าย

1. ทดสอบเทคโนโลยีระบบ 5G ท่ีสามย่านมิตรทาวน์เพ่ือการเรียน
รู้และทดลองใช้งาน 5G ในสภาพแวดล้อมจริง โดยมี เทคโนโลยี 3D 
Hologram, การส่ือสารระยะไกลถ่ายทอดภาพ 3 มิติ, 5G VDO 
Call, 5G Remote Control Vehicle, 5G Connected Drones, 
และ 5G The Robotics เป็นต้น 

2. เปิดทดสอบ 5G ในพื้นที่ภาคกลาง ที่ พร้อมทดสอบ 5G บน
สภาพแวดล้อมจรงิ โดยเปดิพืน้ท่ีให้เหล่านักพฒันา สถาบนัการ
ศกึษา และพนัธมิตรในภาคอีสาน ท่ีสนใจเก่ียวกบัเทคโนโลย ี5G 
ได้เข้ามาร่วมพัฒนา

3. ลงนามใน MOU หัวเว่ย โนเกีย และแซดทีอีร่วมศึกษาวิจัย แลก
เปล่ียนองค์ความรู้ พร้อมร่วมทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีเก่ียวกับ 
5G ที่ตอบโจทย์ท้ังในระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ และ
การยกระดับบริการเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตของผู้บริโภค

4. ได้รับการจัดสรรใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ย่าน 700MHz 
ความถี่วิทยุ 723 - 733MHz คู่กับ 778 - 788MHz (ความ
กว้าง 2 x 10MHz) ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี นับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาต ด้วยราคารวมทั้งสิ้น 17,584 ล้านบาท
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4. เปิดตัว AIS eBiz Shop ช่องทางออนไลน์ส�าหรับซ้ือสินค้าและ
บริการจาก AIS Business ได้ 

5. ร่วมกับ สิงเทล ขยายบริการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ไปยัง
ประเทศญ่ีปุ่น

2. เปิดตัว AIS Insurance Service โบรกเกอร์ประกันภัยทาง
ออนไลน์สามารถก�าหนดข้อมูลการเดินทางและระยะเวลาคุ้มครอง
ได้ โดยบริษัทในเครือเอไอเอส (ADD) ท่ีได้รับอนุญาตจาก คปภ.

3. ปรับแผนการด�าเนินงานและเปล่ียนช่ือ ซีเอส ล็อกซอินโฟ เป็น  
ซีเอสแอล (CSL) โดยมีกลยุทธ์ 3Ss คือ 1. Data Center & Cloud 
Solutions, 2. Managed Services, และ 3. System Integration 
ให้ธุรกิจองค์กรต้ังแต่ต้นน้�าถึงปลายน้�า 

1. ยกระดับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่าน 5 กลยุทธ์ 
ความเรว็สงูสดุ ความครอบคลุม ส่งเสรมิ E-sport การก�าหนด
ระดับความเร็วของอินเตอร์เน็ตตามความต้องการของลูกค้า

ด้านสินค้าและบริการที่ตอบโจทย ์

การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล

6. น�าโซลูชัน NB-IoT Motor Tracker เข้ามาในธุรกิจประกันภัย
รถยนต์ โดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน) ใช้บริการ
ประกันรถแบบเปิดปดิ เพือ่จา่ยคา่เบีย้ประกันตามการใชง้านจรงิ 
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ด้านการขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการ

พัฒนาเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. เปิดศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรฟาร์มสุข เป็นแหล่งการเรียนรู้
ด้านการท�าการเกษตร Smart Famer โดยน�าแพลตฟอร์ม IoT 
ฟาร์มอัจฉริยะ (Intelligent Farm: iFarm) มาช่วยบริหารจัดการ
ฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย�า

2. ร่วมมือกับพันธมิตร ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือจัดกิจกรรม 
“กรนี พหลโยธนิ” รณรงคร์บัขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste เพือ่ 
ผลักดนัให้เกดิการคดัแยก และการท้ิงขยะ E-Waste อย่างถกูวธิี

3. จดักิจกรรมอุ่นใจไซเบอร ์โดยเชญิคณุครเูขา้รว่มโครงการกวา่ 
150 โรงเรยีนและอบรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทักษะความฉลาด
ทางด้านดิจิทัล DQ (Digital Quotient) ทั้ง 8 ด้าน 

7. จับมือแสนสิริและไร่ก�านัลจุลสร้างโรงเรือนอัจฉริยะ ควบคุม
การท�างานผ่านระบบฟารม์อัจฉรยิะ iFarm โดยสามารถควบคมุ
อุณหภมู ิวดัความชืน้ในดนิ และปรมิาณฝุ่น PM2.5 พรอ้มแสดง
ผลการวัดบน Dashboard แบบตอบสนองทันที
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำาปี 2562
ด้านองค์กรและแบรนด์

1. รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand & 
Company” โดย BrandAge ในฐานะ แบรนด์ท่ีครอง
ใจผู้บริโภคและได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 1

2. รางวัล “แบรนด์โทรคมนาคมท่ีแข็งแกร่งที่สุด 
ในโลก อนัดับ 1” โดย Brand Finance องคก์รท่ีปรกึษา
ดา้นกลยทุธ์และคณุคา่ของแบรนดที์มี่ชือ่เสียงระดบัโลก

3. รางวัล “No.1 Brand Thailand 2019” รางวัล
แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ด้าน Mobile Operator โดย
นิตยสาร Marketeer

4. รางวัล “Outstanding Brand” องค์กรท่ีโดดเด่น
ประจ�าปี ในงานประกาศรางวัล 2019 ASIA CEO 
SUMMIT & AWARD CEREMPNY ในฐานะองค์กรที่
มีความโดดเด่นในประเทศต่างๆ ทั่วเอเชีย

5. รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำาปี 
2562” สาขาพฒันานวตักรรมดจิทัิลเพือ่สังคมไทย จาก
โครงการหน่ึงลา้นกล้าความดตีอบแทนคณุแผ่นดนิ ท่ีจดั
ขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

6. รางวัล “The Best Accelerator and Incubator 
Program” และ “People Choice Award” ซึ่งมอบ
ให้กับองคก์รท่ีส่งเสรมิสตารท์อัพให้เกิดการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในงาน ASEAN Rice Bowl 
StartUp Awards 2018

7. รางวัล “Best Companies to Work for in Asia 
2019” จัดขึ้นโดยนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) 
โดยบริษัท Business Media International ประเทศ
มาเลเซีย ใช้เกณฑ์ในการประเมินผลเพื่อมอบรางวัล

8. รางวัลเกียรติยศ “องค์กรดีเด่นแห่งปี 2562” 
(Organization of The Year 2019) สาขา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร จากโครงการหน่ึงล้านกล้า
ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

9. รางวัล “The Best of DRIVE AWARD 2019”  
สุดยอดองค์กรชั้นน�าอันดับ 1 ที่มีบทบาทในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในสาขาเทคโนโลยี  
และ DRIVE AWARD 2019 Excellence Technology 
องค์กรท่ีเป็นเลิศในสาขาธุรกิจเทคโนโลยี มาครอง 
ได้ส�าเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
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ด้านสินค้า บริการ และการตลาด

10. รางวัล “Customer Relationship Excellence 
Awards 2019” จัดโดย Asia Pacific Customer 
Service Consortium (APCSC)) ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 
โดย มีองค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าประกวดกว่า 
100 บริษัท

11. รางวัล “องค์กรท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการ
ระดับดีเด่น” ประจ�าปี 2562 ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 
4 นับตั้งแต่ปี 2559 - 2562 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

12. รางวัล “Fastest Growing VMware Cloud 
Provider of the Year 2019” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ใน
งาน “VMware Partner Executive” ในฐานะผู้ให้บรกิาร 
Cloud ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กร

13. รางวัล “Thailand IOT Services Provider of 
the Year” ในงาน 2019 Frost & Sullivan Thailand 
Excellence Awards จัดโดย บริษัท ฟรอสต์ แอนด์  
ซัลลิแวน 

14. รางวัล “นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลท่ีมีการ 
ส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น”  
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

15. รางวลั “Most engaged official account” ออฟ
ฟิเชี่ยลแอคเคาท์ท่ีสร้าง Engagement มากท่ีสุด และ 
“Most used sponsored stickers” สติกเกอรแ์บรนด์
ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด จาก LINE ประเทศไทย ใน
ฐานะท่ีออฟฟเิชีย่ลแอคเคาท์ AIS บนแอปพลิเคชนั LINE14
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ด้านสังคมและความยั่งยืน

16. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก “Dow Jones 
Sustainability Indices” หรือดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ ในกลุ่มดชันโีลก (World Index) และดัชนีตลาด
เกิดใหม่ (Emerging Market Index) ประจ�าปี 2562

17. ได้รับคัด เ ลือกใ ห้อ ยู่ ในรายชื่อ  “Thai land 
Sustainability Investment” (THSI) หรือหุ้นยั่งยืน
ประจ�าปี 2562 ของกลุ่มบรษัิทจดทะเบียนทีมี่มูลคา่หลกั
ทรพัย์ตามราคาตลาดสูงกวา่ 100,000 ล้านบาท ติดต่อ
กันเป็นปีที่ 5
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