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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 2/2561 

ภาพรวมโดยสรปุ
เอไอเอสมีรายได้จากการให้บริการเติบโตในทุกธรุกิจ  
ในไตรมาส 2/2561 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลกั (หรอืรายไดก้ารใหบ้รกิาร ไม่
รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยและค่าเช่าเครื่องและอปุกรณ์) อยู่ที ่33,464 ล้านบาท 
เติบโตร้อยละ 4.1 เทยีบกบัปีก่อน และร้อยละ 1 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จาก
ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่ ธุรกิจอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูง และการบนัทกึรายได้
ของ CSL เตม็ไตรมาส โดยเอไอเอสยงัคงเน้นสรา้งการรบัรู้ของลูกค้าเกีย่วกบั
โครงขา่ย NEXT G เพื่อแสดงความเป็นผูน้ าในด้าน 4G ซึ่งปจัจุบนัสามารถใช้
งานได้ในโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบแอนดรอยดท์ุกรุ่น การท าแคมเปญใหส้่วนลด
โทรศพัทค์่อนขา้งคงทีแ่ละเจาะจงกลุ่มลูกคา้มากขึน้ อย่างไรกต็าม การแขง่ขนั
ด้านราคายงัคงมสีูง โดยเฉพาะในแพ็กเกจประเภทใช้งานดาต้าไม่จ ากดัด้วย
ความเรว็คงที ่ท าใหก้ารเพิม่ของ ARPU เป็นไปไดช้า้ 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงมีลกูค้าเพ่ิมขึ้น 51,600 ราย หรือเติบโต
ร้อยละ 9 จากไตรมาสก่อน 
เอไอเอส ไฟเบอร์ยังคงท าตลาดใน 50 เมืองส าคัญ โดยเน้นหาลูกค้าที่มี
คุณภาพและขายแพ็กเกจ FMC ซึ่ ง รวมอิน เทอร์เน็ตบ้าน แพ็ก เกจ
โทรศัพท์เคลื่ อนที่  และคอนเทนต์เข้ าไว้ด้วยกัน รวมทัง้ ได้ปรับปรุง
ประสทิธภิาพแพลตฟอรม์ของกล่องเอไอเอส เพลย์บอ็กซ์ใหต้อบโจทย์การใช้
งานของลูกค้ามากขึน้ ซึ่งปจัจุบนักว่าร้อยละ 20 ของฐานลูกค้าเอไอเอส ไฟ

เบอรไ์ด้สมคัรใชง้านแพก็เกจ FMC ท าให ้ARPU ของไตรมาส 2/2561 ลดลง
เลก็น้อยทีร่อ้ยละ 1.2 จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที ่610 บาท แมว้่ามกีารแขง่ขนั
ดา้นราคาในตลาดสูง 

เพิกถอน CSL ออกจากตลาดหลกัทรพัย ์ พร้อมเติบโตในตลาดลูกค้า
องคก์ร 
เอดับบลิวเอ็น (AWN) ได้เข้าซื้อหุ้นของ CSL ส าเร็จคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
98.96 ของหุน้ทัง้หมด โดยเอไอเอสจะมคีวามสามารถในการแขง่ขนัสูงขึน้ใน
การให้บรกิารแก่ลูกค้าองค์กร ซึ่งเน้นบรกิารด้านดิจทิลัโซลูชนัส์ต่างๆ เช่น 
คลาวด ์โซลูชนัสเ์พื่อธรุกจิ หรอืการบรหิารจดัการดา้น ICT ครบวงจร เป็นตน้ 

บริหารต้นทุนต่อเน่ือง ส่งผลให้การท าก าไรดีขึ้น  
หากไมร่วมค่าใชจ้า่ยในการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ีตน้ทนุในการใหบ้รกิาร การ
ขายและบรหิารยงัคงลดลงรอ้ยละ 4.8 เทยีบกบัปีก่อน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.2 
เทียบกับไตรมาสก่อนจากการควบคุมด้านต้นทุนโครงข่ายและการใช้จ่าย
การตลาด ท าใหเ้อไอเอสม ีEBITDA เท่ากบั 18,998 ล้านบาท และก าไรสุทธ ิ
8,005 ลา้นบาท โดยก าไรทัง้สองส่วนปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อน และคงทีเ่มื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน

 
เหตกุารณ์ส าคญั 
กสทช. ไดป้ระกาศหลกัเกณ์และวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี ่ 900 และ 1800 เมกะเฮริตซ ์ในราชกจิจานุเบกษาในเดอืนกรกฎาคม 2561 ทีผ่า่นมา ผูใ้หบ้รกิารที่
สนใจเขา้ร่วมประมูลสามารถยื่นใบสมคัรเขา้ร่วมประมูลทัง้สองคลื่นความถี่ได้ตัง้แต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยกสทช.ได้ก าหนดวนัประมูลคลื่นความถี่ 900          
เมกะเฮติรซ ์เป็นวนัที ่18 สงิหาคม 2561 และคลื่นความถี ่1800 เมกะเฮติรซ ์เป็นวนัที ่19 สงิหาคม 2561 ซึง่มเีนื้อหาส าคญัโดยสรปุดงันี้ 

คลื่นความถี ่900 เมกะเฮติรซ ์

จ านวนใบอนุญาต 1 ใบอนุญาต จ านวน 2x5 เมกะเฮริตซ ์
 กรณีไมป่ฏบิตัติาม

กฎการประมลู 

ถูกยดึเงนิประกนั 1,800 ลา้นบาท และจา่ย
ค่าปรบัไมน้่อยกว่า 5,399 ลา้นบาท 

ราคาประมลูเริม่ตน้ 35,988 ลา้นบาท / ใบอนุญาต 

 

ตารางการช าระเงนิ 

4,020 ลา้นบาท ภายใน 90 วนัหลงัประมลู 
2,010 ลา้นบาท ณ สิน้ปีทีส่อง 
2,010 ลา้นบาท ณ สิน้ปีทีส่าม 
จ านวนทีเ่หลอื ณ สิน้ปีทีส่ี ่

 

คลื่นความถี ่1800 เมกะเฮติรซ ์

จ านวนใบอนุญาต 
9 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 2x5 เมกะเฮริตซ ์
โดยประมลูไดสู้งสุด 4 ใบอนุญาต/ราย 

 กรณีไมป่ฏบิตัติาม
กฎการประมลู 

ถูกยดึเงนิประกนั 2,500 ลา้นบาท และจา่ย
ค่าปรบัไมน้่อยกว่า 1,875 ลา้นบาท 

ราคาประมลูเริม่ตน้ 12,486 ลา้นบาท / ใบอนุญาต 

 

ตารางการช าระเงนิ 

-รอ้ยละ 50 ภายใน 90 วนัหลงัประมลู 
-รอ้ยละ 25 ณ สิน้ปีทีส่อง 
-รอ้ยละ 25 ณ สิน้ปีทีส่าม 

 

สภาวะตลาดและการแข่งขนั 
การแขง่ขนัในตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นไตรมาส 2/2561 ยงัคงมตี่อเนื่อง โดยกลุ่มลูกคา้ระบบรายเดอืนยงัคงเตบิโต ดว้ยแคมเปญโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่าคาระดบักลาง
ทีห่ลากหลายเพื่อจูงใจใหลู้กคา้ยา้ยจากระบบเตมิเงนิไปเป็นระบบรายเดอืน และผูใ้หบ้รกิารยงัคงท าแคมเปญการตลาดส าหรบักลุ่มลูกคา้ระบบเตมิเงนิในบางพืน้ที ่
โดยลูกคา้เริม่หนัมาใชแ้พก็เกจแบบใชง้านดาต้าไมจ่ ากดัทีค่วามเรว็คงทีม่ากขึน้ ท าใหก้ารเพิม่ ARPU เป็นไปไดช้า้ นอกจากนี้ ในช่วงทีผ่่านมามกีารขยายตวัของ
ช่องทางการเตมิเงนิและช าระบลิทางออนไลน์มากขึน้ตามพฒันาการของระบบ e-payment ในประเทศไทย ซึ่งเพิม่ความสะดวกสบายใหลู้กคา้มากขึน้ และในไตร
มาส 2/2561 เอไอเอสไดเ้ปิดตวับรกิาร NU MOBILE ซึง่เป็นซมิโทรศพัทม์อืถอืแบบออนไลน์ครบวงจร เน้นใหลู้กคา้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอืไดอ้ย่างสะดวก ไม่
ซบัซอ้น และไมต่อ้งกงัวลอนิเทอรเ์น็ตหมด  

ตลาดอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูงยงัคงมกีารแข่งขนัสูงจากผู้ให้บรกิารเดิมในตลาด ถึงแม้ว่า ARPU เฉลี่ยของอุตสาหกรรมจะยงัคงอยู่ในระดบั 600-700 บาท ที่
ความเรว็ 30-50 เมกะบติต่อวนิาท ีแต่ปจัจบุนัแพก็เกจความเรว็ 10 เมกะบติต่อวนิาท ีสามารถสมคัรไดใ้นราคา 250 บาท รวมทัง้แพก็เกจระดบัความเรว็ 1 กกิะบติ
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ต่อวนิาท ีซึ่งมบีรกิารในบางพืน้ทีใ่นราคา 2,999 บาท ผูใ้หบ้รกิารทีม่บีรกิารอื่นๆ นอกเหนือจากอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง ยงัคงเน้นการขายแพก็เกจแบบคอนเวอร์
เจนซ์ หรอืรวมหลายบรกิารทัง้อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง ซมิอนิเทอรเ์น็ตส าหรบัโทรศพัทม์อืถอืและคอนเทนต์ ไว้ในแพก็เกจเดยีวกนั โดยดงึจุดเด่นดา้นมูลค่าของ
แพก็เกจโดยรวมทีม่ากกว่าแพก็เกจอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงเพยีงอย่างเดยีว 

สรปุผลการด าเนินงานในไตรมาส 2/2561 
ในไตรมาส 2/2561 เอไอเอสมลีูกค้าทัง้สิ้น 40.1 ล้านเลขหมาย เพิม่ขึน้ 44,700 เลขหมาย โดยเลขหมายระบบรายเดอืนเตบิโตรอ้ยละ 2.7 เทยีบกบัไตรมาสก่อน 
ในขณะทีเ่ลขหมายระบบเตมิเงนิลดลงรอ้ยละ 0.5 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากแนวโน้มการย้ายไปใชง้านระบบรายเดอืนอย่างต่อเนื่อง ท าใหส้ดัส่วนของเลขหมาย
ระบบรายเดอืนต่อเลขหมายระบบเตมิเงนิเปลี่ยนจากรอ้ยละ 17 ต่อ 83 ในไตรมาส 2/2560 เป็นรอ้ยละ 19 ต่อ 81 ในไตรมาสนี้ ARPU เฉลี่ยทุกเลขหมายยงัคง
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.3 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากฐานของลูกคา้รายเดอืนทีเ่พิม่ขึน้และการใชง้าน 4G ทีย่งัคงเตบิโต 

เอไอเอส ไฟเบอรม์ลีูกคา้ทัง้สิน้ 623,400 ราย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 เทยีบกบัไตรมาสก่อนหรอื 51,600 ราย โดยยงัคงเน้นการหาลูกคา้ทีม่คีุณภาพและเรง่เพิม่อตัราการ
ใช้งานโครงข่าย (Utilization rate) ใน 50 เมอืงใหญ่ที่ให้บรกิาร ทัง้น้ี ปจัจุบนัร้อยละ 20 ของลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์มกีารใช้งานแพ็กเกจ FMC ที่รวมบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง ซมิอนิเทอรเ์น็ตส าหรบัโทรศพัทม์อืถอื และคอนเทนต์ ท าให้แมม้กีารแขง่ขนัดา้นราคาค่อนขา้งสูง แต่ ARPU ลดลงเลก็น้อยทีร่อ้ยละ 1.2 
จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที ่610 บาท 

 
ธรุกิจมือถือ 

ไตรมาส 2/2560 ไตรมาส 3/2560 ไตรมาส 4/2560 ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 2/2561 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 

ระบบรายเดอืน 6,991,500 7,226,800 7,390,100 7,617,100 7,822,600 
ระบบเตมิเงนิ 33,482,000 32,959,500 32,665,400 32,432,900 32,272,100 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 40,473,500 40,186,300 40,055,500 40,050,000 40,094,700  

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 
ระบบรายเดอืน 330,100 235,300 163,300 227,000 205,500 
ระบบเตมิเงนิ -504,400 -522,500 -294,100 -232,500 -160,800 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ -174,300 -287,200 -130,800 -5,500 44,700 

ARPU (บาท/เลขหมาย/เดอืน)  
ระบบรายเดอืน 593 590 581 578 574 
ระบบเตมิเงนิ 182 182 183 184 183 
เฉล่ีย 251 254 256 257 258 

MOU (นาท/ีเลขหมาย/เดอืน)    
ระบบรายเดอืน 271 264  257  251 242 
ระบบเตมิเงนิ 169 163  151  148 136 
เฉล่ีย 186 181  170  168 156 

VOU (กกิะไบต/์เลขหมายทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต/เดอืน)  
ระบบรายเดอืน  6.7  7.5 8.3 9.2 10.9 
ระบบเตมิเงนิ  4.1  5.4 6.2 7.0 8.2 
เฉล่ีย  4.7  5.9 6.7 7.6   8.9 

อตัราการใชเ้ครื่องโทรศพัท์      
โทรศพัทม์อืถอื 4G 39% 42% 46% 50% 54% 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 445,900 481,500 521,200 571,800 623,400 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 72,000 35,600 39,700 50,600 51,600 
ARPU (บาท/ราย/เดอืน) 600 637 635 618 610 
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สรปุผลการด าเนินงานในคร่ึงปีแรกของปี 2561
ในครึง่ปีแรกของปี 2561 เอไอเอสมรีายได้รวม 83,161 ล้านบาท เตบิโตรอ้ยละ 6.7 เทยีบกบัปีก่อน จากรายได้การใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนรายได้จากการขายซมิ
และอปุกรณ์คงที ่รายไดก้ารใหบ้รกิารหลกั (หรอืรายไดก้ารใหบ้รกิาร ไมร่วมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยและค่าเชา่เครื่องและอปุกรณ์) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.9 เทยีบกบัปีก่อน 
เทยีบกบัคาดการณ์ทัง้ปี 2561 ทีร่อ้ยละ 5-7 โดยเตบิโตจากธรุกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที ่อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง และการรบัรูร้ายไดข้อง CSL  

ในภาพรวมแคมเปญการลดราคาโทรศพัท์มอืถอืมรีะดบัลดลงเทยีบกบัปีก่อน ท าใหส้ดัส่วนค่าใชจ้่ายการตลาดและขาดทุนค่าเครื่องโทรศพัทเ์ทยีบกบัรายได้รวม
ลดลงจากรอ้ยละ 7.2 ในครึง่ปีแรกของปี 2560 เป็นรอ้ยละ 5.6 ในปีนี้ อย่างไรกด็ ีการแขง่ขนัดา้นราคาทีเ่พิม่ขึน้ท าใหร้ายไดจ้ากธรุกจิโทรศพัทเ์คลื่อนทีอ่ยู่ที ่62,376 
ล้านบาท เตบิโตเลก็น้อยทีร่อ้ยละ 2.2 เทยีบกบัปีก่อน ส่วนรายได้จากธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงอยู่ที ่2,107 ล้านบาท เตบิโตรอ้ยละ 64 เทยีบกบัปีก่อน จาก
จ านวนลูกคา้และ ARPU ทีสู่งขึน้ และเอไอเอสไดร้บัรูร้ายไดข้อง CSL เขา้มาตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2561 คดิเป็นรายไดก้ารใหบ้รกิารประมาณ 800 ลา้นบาทส าหรบั
ชว่งครึง่ปีแรก 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอยู่ที ่36,483 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากค่าใชจ้า่ยในการเป็นพนัธมติรกบัทโีอทแีละค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่ายที่
เพิม่ขึน้ ชดเชยกบัตน้ทนุค่าธรรมเนียมทีล่ดลง หากไมร่วมค่าใชจ้า่ยการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ีตน้ทนุโครงขา่ยจะลดลงรอ้ยละ 1.6 เทยีบกบัปีก่อน จากการบรหิาร
ตน้ทนุอย่างต่อเนื่อง 

โดยสรุป เอไอเอสม ีEBITDA ส าหรบัช่วงครึง่ปีแรกของปี 2561 เท่ากบั 37,903 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 เทยีบกบัปีก่อน โดยมอีตัราก าไร EBITDA (ไม่รวมค่า
เช่าเครื่องและอุปกรณ์) อยู่ทีร่อ้ยละ 47.0 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 44.2 ในปีก่อน และอยู่ในกรอบคาดการณ์ของทัง้ปี 2561 ทีร่อ้ยละ 45-47 ก าไรสุทธอิยู่ที ่16,042 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.6 จาก EBITDA ทีสู่งขึน้ 

สรปุงบการเงินประจ าไตรมาส  2/2561
รายได้ 
ในไตรมาส 2/2561 เอไอเอสมรีายได้รวมเทา่กบั 42,228 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 8.1 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 3.2 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากรายได้การ
ใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ ชดเชยกบัรายไดก้ารขายซมิและอปุกรณ์ทีล่ดลง 

รายได้จากการให้บริการ อยู่ที ่36,309 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.3 เทยีบกบัปี
ก่อน และร้อยละ 5 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากการเติบโตของธุรกจิอนิเทอรเ์น็ต
ความเรว็สูงและการบนัทกึรายได้ของ CSL และค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์เตม็ไตร
มาส ทัง้นี้ หากไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยและค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ รายได้
การใหบ้รกิารหลกัจะเตบิโตขึน้รอ้ยละ 4.1 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 1 เทยีบกบั
ไตรมาสก่อน 
• รายได้จากธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อยู่ที ่31,203 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

1.3 เทยีบกบัปีก่อน และคงทีเ่ทยีบกบัไตรมาสก่อน จากการแขง่ขนัด้านราคา
ทีสู่งขึน้และผลจากฤดูกาล กลุ่มลูกค้าระบบรายเดอืนยงัคงเตบิโตจากความ
ต้องการใชง้าน 4G ทีเ่พิม่ขึน้ และการย้ายจากระบบเตมิเงนิมาเป็นระบบราย
เดอืน ในขณะทีก่ารลดลงของกลุ่มลูกคา้ระบบเตมิเงนิมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้
ต่อเนื่อง อตัราการใชง้าน 4G อยู่ทีร่อ้ยละ 54 ของลูกค้ารวม เพิม่ขึน้จากรอ้ย
ละ 39 ในไตรมาส 2/2560 ส่งผลใหอ้ตัราการใชง้านดาตา้ (VOU) เพิม่ขึน้เป็น 
8.9 กกิะไบตใ์นไตรมาสนี้ 

• รายได้จากธุรกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง อยู่ที ่1,094 ล้านบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 48 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 8 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากจ านวน
ลูกค้าทีเ่พิม่ขึน้ 51,600 ราย โดยม ีARPU ลดลงเลก็น้อยทีร่อ้ยละ 1.2 เทยีบ
กบัไตรมาสก่อน มาอยู่ที ่610 บาท เนื่องจากการใชง้านแพก็เกจ FMC ทีม่าก
ขึน้แมว้่ามกีารแขง่ขนัในตลาดสูง 

• รายได้การให้บริการอ่ืนๆ ซึ่งรวมรายได้ของ CSL รายได้การใหบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ตแก่ลูกคา้องคก์ร (EDS) และรายได้อื่นๆ อยู่ที ่1,167 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 90 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 21 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จาก
การรบัรูร้ายไดข้อง CSL เตม็ไตรมาส 

• ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ อยู่ที่ 
2,845 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 166 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 101 เทยีบ

กบัไตรมาสก่อน จากการรบัรูค้่าเชา่เครื่องและอปุกรณ์ในการเป็นพนัธมติร
กบัทโีอทเีตม็ไตรมาส 

รายได้การขายซิมและอปุกรณ์ อยู่ที ่5,919 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 เทยีบ
กับปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 7.1 เทียบกับไตรมาสก่อน จากการขาย
โทรศพัทม์อืถอืรุน่ราคาสูงน้อยลง โดยอตัราขาดทนุจากการขายซมิและอปุกรณ์
อยู่ทีร่อ้ยละ 3 เทยีบกบัรอ้ยละ 2.7 ในไตรมาส 2/2560 และรอ้ยละ 1.1 ในไตร
มาส 1/2561 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ในไตรมาส 2/2561 ต้นทุนการให้บริการ อยู่ที ่19,202 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 16 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 11 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากค่าใชจ้า่ยการ
เป็นพนัธมติรกบัทโีอทแีละค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ 
• ต้นทุนค่าธรรมเนียม อยู่ที ่1,398 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 15 เทยีบกบัปี

ก่อน จากการปรบัอตัราค่าธรรมเนียม USO ลงตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 2560 
แต่ต้นทุนค่าธรรมเนียมลดลงรอ้ยละ 5.2 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากการ
หกัค่าลดหย่อนจากบรกิารโรมมิง่กบัทโีอที ทัง้นี้ ต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อ
รายไดก้ารใหบ้รกิารอยู่ทีร่อ้ยละ 4.2 ในไตรมาสนี้ ลดลงจากรอ้ยละ 5.1 ใน
ไตรมาส 2/2560 และรอ้ยละ 4.5 ในไตรมาส 1/2561 

• ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อยู่ที ่8,173 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 
เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 2.9 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากการขยายโครงขา่ย 
4G และอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 

• ค่าใช้จ่ายโครงข่าย อยู่ที ่ 6,879 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 38 เทยีบกบัปี
ก่อน และรอ้ยละ 26 เทยีบกบัไตรมาสกอ่น จากการเปลีย่นวธิกีารบนัทกึ
บญัชขีองการเป็นพนัธมติรกบัทโีอทใีนไตรมาสก่อน หากไมร่วมค่าใชจ้า่ย
ทีจ่า่ยใหท้โีอท ีตน้ทนุโครงขา่ยจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.9 เทยีบกบัปีก่อน และ
รอ้ยละ 6.5 เทยีบกบัไตรมาสก่อน 

• ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ ซึง่รวมตน้ทนุค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย อยู่ที ่ 2,751 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.8 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 15 เทยีบกบัไตรมาส
ก่อน จากตน้ทนุคอนเทนตแ์ละค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้ 
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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 2/2561 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที ่6,197 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.5 เทยีบ
กับปีก่อน และร้อยละ 2.2 เทียบกบัไตรมาสก่อน จากค่าใช้จ่ายการตลาดที่
ลดลง 
• ค่าใช้จ่ายการตลาด อยู่ที่ 2,160 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25 เทยีบกบัปี

ก่อน และรอ้ยละ 4 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากค่าใชจ้่ายการท าแคมเปญ
โทรศพัทม์อืถอืทีล่ดลงและเจาะจงลูกคา้เฉพาะกลุม่ ชดเชยกบัค่าโฆษณาที่
เพิม่ขึน้เพื่อสรา้งการรบัรูข้องแบรนด์ ท าใหอ้ตัราส่วนค่าใชจ้่ายการตลาด
ต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 5.1 ลดลงจากร้อยละ 7.3 ในไตรมาส 2/2560 
และรอ้ยละ 5.5 ในไตรมาส 1/2561 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อยู่ที ่4,037 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 5.4 เทยีบกบัปีก่อน จากค่าใชจ้่ายพนักงานทีเ่พิม่ขึน้ แต่เมื่อเทยีบ
กบัไตรมาสก่อน ค่าใชจ้า่ยลดลงรอ้ยละ 1.2 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิอยู่ที่ 106 ล้านบาท เทยีบกบัก าไร 12 ล้าน
บาทในไตรมาส 2/2560 และขาดทุน 129 ล้านบาทในไตรมาส 1/2561 โดย
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเกดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนทีส่่งผล
ต่องบลงทนุคา้งจา่ยทีป้่องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นบางส่วน 

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 1,290 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.6 เทยีบกบัปีก่อน 
จากหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีล่ดลง และคงทีเ่ทยีบกบัไตรมาสก่อน ทัง้นี้ ตน้ทนุ
ทางการเงนิเฉลีย่คงทีท่ีร่อ้ยละ 3.1 ต่อปี 

ก าไร 
ในไตรมาส 2/2561 เอไอเอสม ีEBITDA เท่ากบั 18,998 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 11 เทียบกบัปีก่อน และร้อยละ 0.5 เทียบกบัไตรมาสก่อน จากรายได้ที่
เติบโตและการบรหิารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง อตัราก าไร EBITDA อยู่ที่ร้อยละ 
45.0 เทยีบกบัร้อยละ 43.8 ในไตรมาส 2/2560 และร้อยละ 46.2 ในไตรมาส 
1/2561 หากไม่รวมค่าเช่าเครื่องและอปุกรณ์ อตัราก าไร EBITDA จะเท่ากบั
รอ้ยละ 47.0 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 43.8 ในไตรมาส 2/2560 และรอ้ยละ 46.9 ใน
ไตรมาส 1/2561 เอไอเอสมกี าไรสุทธิเท่ากบั 8,005 ล้านบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
11 เทยีบกบัปีก่อนจาก EBITDA ทีเ่พิม่ขึน้ และคงทีเ่ทยีบกบัไตรมาสก่อน ทัง้นี้ 

อตัราภาษเีงนิไดสุ้ทธอิยู่ทีร่อ้ยละ 17 จากการรบัรูผ้ลประโยชน์ทางภาษจีากเงนิ
ลงทนุโครงขา่ยในปีทีผ่า่นมา 

ฐานะการเงิน 
ณ สิ้นเดอืนมถิุนายน 2561 เอไอเอสมสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 282,765 ล้านบาท 
ลดลงเลก็น้อยจากปลายปี 2560 สนิทรพัย์หมุนเวยีนเท่ากบั 33,352 ล้านบาท 
ลดลงจากเงนิสดทีล่ดลง ชดเชยกบัเจา้หนี้การคา้และสนิคา้คงคลงัทีเ่พิม่ขึน้จาก
การขยายตัวของกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคงที่ที่ 
249,413 ล้านบาท โดยกว่ารอ้ยละ 95 ของสนิทรพัย์ไมห่มุนเวยีนคอืสนิทรพัย์
เกีย่วกบัโครงขา่ยและใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ 

หนี้สินรวมลดลงร้อยละ 3 มาอยู่ที่ 226,696 ล้านบาท จากหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยที่ลดลงมาอยู่ที่ 102,800 ล้านบาท ทัง้นี้ เอไอเอสมกี าหนดช าระค่า
ใบอนุญาตในช่วงครึง่ปีหลงัแก่กสทช.จ านวน 14,267 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือ
หุน้เทา่กบั 56,069 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 จากก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ 

กระแสเงินสด 
ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2561 เอไอเอสมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน (หลกั
หกัภาษ)ี เทา่กบั 31,193 ลา้นบาท งบลงทนุทีเ่ป็นเงนิสดส าหรบัขยายโครงขา่ย 
4G และอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงอยู่ที ่11,265 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 16 ของ
รายได้การให้บรกิาร เทยีบกบัคาดการณ์ทัง้ปี 2561 ที่ประมาณ 25,000 ล้าน
บาท (ดูหน้า 7) ท าใหก้ระแสเงนิสดอสิระ (Free Cash Flow) ในช่วงครึง่ปีแรก
อยู่ที ่19,928 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 7,415 ลา้นบาทในปีก่อน จากทัง้กระแสเงนิ
สดจากการด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้และงบลงทุนทีล่ดลง ทัง้นี้ กระแสเงนิสดอสิระ
ดังกล่าวเพียงพอส าหรบัการด าเนินกลยุทธ์ที่ส าคญัและการจ่ายคืนหนี้ของ
บรษิัท โดยในครึ่งปีแรก เอไอเอสได้ใช้เงนิสดทัง้สิ้น 4,225 ล้านบาทเพื่อซื้อ
กจิการ CSL และรว่มลงทนุในแรบบทิ ไลน์ เปย ์พรอ้มทัง้จา่ยคนืหนี้สนิจ านวน 
7,058 ล้านบาท และจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานครึ่งปีหลงัของปี 
2560 จ านวน 10,614 ล้านบาท โดยสรุป บรษิัทมเีงนิสดเหลือเท่ากบั 7,555 
ลา้นบาท
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งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ไตรมาส 

2/2560 
ไตรมาส 

1/2561 
ไตรมาส 

2/2561 
%YoY %QoQ ครึ่งปี 

1/2560 
ครึ่งปี 

1/2561 
%YoY 

รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 30,800  31,172  31,203  1.3% 0.1% 61,027  62,376  2.2% 
รายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 738  1,013  1,094  48% 8.0% 1,286  2,107  64% 
รายไดก้ารใหบ้รกิารอื่นๆ 615  962  1,167  90% 21% 1,204  2,129  77% 
รายไดค้่าเชือ่มโยงโครงขา่ยและค่า
เชา่เครื่องและอุปกรณ์ 

1,068  1,418  2,845  166% 101% 2,155  4,263  98% 

รายได้การให้บริการ  33,221  34,565  36,309  9.3% 5.0% 65,672  70,875  7.9% 
รายไดจ้ากการขายซมิและอุปกรณ์ 5,858  6,368  5,919  1.0% -7.1% 12,265  12,287  0.2% 
รวมรายได้ 39,079  40,933  42,228  8.1% 3.2% 77,937  83,161  6.7% 
ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้  (1,654)  (1,475)  (1,398) -15% -5.2%  (3,469)  (2,874) -17% 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  (7,218)  (7,941)  (8,173) 13% 2.9%  (14,025)  (16,114) 15% 
ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย  (4,973)  (5,462)  (6,879) 38% 26%  (10,017)  (12,341) 23% 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ  (2,675) (2,403)   (2,751) 2.8% 15%  (5,266)  (5,155) -2.1% 

รวมต้นทุนการให้บริการ  (16,520) (17,281)   (19,202) 16% 11%  (32,776)  (36,483) 11% 
ตน้ทุนการขายซมิและอุปกรณ์  (6,015)  (6,437)  (6,098) 1.4% -5.3%  (12,850)  (12,535) -2.5% 
รวมต้นทุน  (22,535)  (23,718)  (25,299) 12% 6.7%  (45,626)  (49,018) 7.4% 
ก าไรขัน้ต้น 16,544  17,215  16,929  2.3% -1.7% 32,310  34,144  5.7% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (6,701)  (6,336)  (6,197) -7.5% -2.2%  (12,140)  (12,533) 3.2% 
ค่าใชจ้่ายการตลาด  (2,869)  (2,250)  (2,160) -25% -4.0%  (5,026)  (4,410) -12% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและอื่นๆ  (3,831)  (4,086)  (4,037) 5.4% -1.2%  (7,114)  (8,123) 14% 

ก าไรจากการด าเนินงาน 9,843  10,879  10,731  9.0% -1.4% 20,170  21,610  7.1% 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 12   (129) 106  789% -182% 162   (23) -114% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื่น 127  248  76  -40% -69% 303  324  7.0% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  (1,324)  (1,292)  (1,290) -2.6% -0.2%  (2,617)  (2,582) -1.3% 
ภาษเีงนิได้  (1,443)  (1,658)  (1,599) 11% -3.5%  (3,111)  (3,257) 4.7% 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 0.2   (11)  (19) -8541% 75% 0.4   (30) -7568% 
ก าไรสุทธิ 7,215  8,037  8,005  11% -0.4% 14,908  16,042  7.6% 
         

EBITDA (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 

2/2560 
ไตรมาส 

1/2561 
ไตรมาส 

2/2561 
%YoY %QoQ ครึ่งปี 

1/2560 
ครึ่งปี 

1/2561 
%YoY 

ก าไรจากการด าเนินงาน 9,843  10,879  10,731  9.0% -1.4% 20,170  21,610  7.1% 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 7,332  8,079  8,325  14% 3.0% 14,249  16,404  15% 
(ก าไร)/ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์  (3) -  10  -419% NA 157  10  -93% 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  (48)  (48)  (56) 17% 17%  (82)  (104) 26% 
ค่าใชจ้่ายการเงนิอื่นๆ  (16)  (6)  (12) -25% 117%  (38)  (18) -54% 
EBITDA 17,108  18,905  18,998  11% 0.5% 34,455  37,903  10% 
อตัราก าไร EBITDA margin (%) 43.8% 46.2% 45.0%   44.2% 45.6%  

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัคาดการณ์ของบริษัท ครึ่งปี 1/2561 คาดการณ์ปี 2561 
การเตบิโตของรายไดก้ารใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่าเชือ่มโยงโครงขา่ยและค่าเชา่เครื่องและอุปกรณ์) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.9 เทยีบกบัปีก่อน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5-7 เทยีบกบัปีก่อน 
การเตบิโตของรายไดจ้ากการขายซมิและอุปกรณ์ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.2 เทยีบกบัปีก่อน ลดลงเทยีบกบัปีก่อน 
อตัราก าไรจากการขายซมิและอุปกรณ์ ขาดทุนรอ้ยละ 2 ใกลเ้คยีงศนูย ์
อตัราก าไร EBITDA margin (ไม่รวมค่าเชา่เครื่องและอุปกรณ์)  รอ้ยละ 47.0  รอ้ยละ 45-47 
งบลงทุนทีเ่ป็นเงนิสด 11,265 ลา้นบาท ประมาณ 25,000 ลา้นบาท 
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ฐานะการเงิน (ล้านบาท/ร้อยละ
ของสินทรพัยร์วม) 

ไตรมาส 4/2560 ไตรมาส 2/2561 
 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
ไตรมาส 

2/2560 

ไตรมาส 
1/2561 

ไตรมาส 
2/2561 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  10,650  3.7% 7,555 2.7%  เงนิกูต่้อส่วนของผูถ้อืหุน้  2.3 2.1 1.8 
เงนิลงทุนระยะสัน้  2,643  0.9% 2,353 0.8%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุ้น 2.0 1.9 1.7 
ลกูหนี้การคา้  14,179  5.0% 16,066 5.7%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอ EBITDA 1.3 1.2 1.2 
สนิคา้คงเหลอื  3,951  1.4% 4,424 1.6%  อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.5 0.5 0.5 
อื่นๆ  3,418  1.2% 2,953 1.0%  Interest Coverage  13 13 13 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  34,841  12% 33,352 12%  Debt Service Coverage Ratio  3.4 17 4.4 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่  107,524  38% 103,628 37%  ผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 64% 65% 64% 
โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  132,579  47% 132,359 47%     ตวัเลขจากงบก าไรขาดทนุเป็นตวัเลขตัง้แต่ตน้ปี เทยีบใหเ้ป็นเตม็ปี  

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  4,499  1.6% 4,963 1.8%      

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  2,562  0.9% 2,683 0.9%  ตารางการช าระหน้ี  ตารางช าระค่าใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 

อื่นๆ  2,062  0.7% 5,780 2.0%  หุ้นกู้ เงินกู้ หุ้นกู้ 1800MHz 900MHz 

สินทรพัยร์วม  284,067  100% 282,765 100%  2561 - 5,299 10,247 4,020 
เจา้หนี้การคา้  14,686  5.2% 14,116 5.0%  2562 7,789 3,364  -  4,020 
ส่วนของเงนิกูถ้งึก าหนดช าระใน 1 ปี  9,575  3.4% 10,423 3.7%  2563 - 24,829  -  59,574 
ผลตอบแทนคา้งจ่าย  5,362  1.9% 5,362 1.9%  2564 1,776 12,079 - - 
อื่นๆ  39,977  14% 39,394 14%  2565 - 13,290  -   -  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  69,601  25% 69,295 25%  2566 7,820 6,400  -   -  
หุน้กูแ้ละเงนิกูร้ะยะยาว  100,102  35% 92,408 33%  2567 6,638 -  -   -  
อื่นๆ  63,938  23% 64,993 23%  2568 -  -   -   -  
รวมหน้ีสิน  233,641  82% 226,696 80%  2569 7,180  -   -   -  
ก าไรสะสม  24,675  8.7% 30,103 11%  2570 9,000 - - - 
อื่นๆ  25,752  9.1% 25,965 9.2%       

รวมส่วนผู้ถือหุ้น  50,427  18% 56,069 20%  อนัดบัเครดิต    

      Fitch National rating: AA+ (THA), แนวโน้ม: คงที่ 
      S&P BBB+, แนวโน้ม: เป็นลบ  

          

แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทนุประจ าคร่ึงปีแรกของปี 2561  (ลา้นบาท) 
แหล่งท่ีมาของเงินทุน  แหล่งใช้ไปของเงินทุน  

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 34,594 เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 11,265 
เงนิรบัจากการขายสนิทรพัย์ 500 จ่ายเงนิปนัผล 10,614 
ดอกเบี้ยรบัและอื่นๆ  106 ช าระภาษเีงนิได้ 3,401 
เงนิสดลดลง 3,095 ช าระตน้ทุนทางการเงนิและสญัญาเชา่ทางการเงนิ 1,732 
  ช าระเงนิกูร้ะยะยาว 2,858 
  ช าระเงนิกูร้ะยะสัน้สุทธ ิ 4,200 
  เงนิลงในบรษิทัร่วมคา้และอื่นๆ 787 
  เงนิสดจ่ายสุทธใินการซือ้ธุรกจิ 3,438 
รวม 38,295 รวม 38,295 



 

 7 
 

บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 2/2561 

มมุมองของผูบ้ริหารต่อแนวโน้มและกลยทุธ์ในปี 2561  

รายได้การให้บริการหลกั 

รายได้จากการขายซิมและอปุกรณ์ 
• คาดการณ์เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 5-7 (ปรบัจากคาดการณ์เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 7-8) 
• คาดการณ์รายไดจ้ากการขายลดลง ดว้ยอตัราก าไรใกลเ้คยีงรอ้ยละศนูย ์(คงเดมิ) 

อตัราก าไร EBITDA margin (ไม่รวมค่าเชา่เครื่องและอุปกรณ์) • รอ้ยละ 45-47 (คงเดมิ) 
งบลงทนุโครงข่ายท่ีเป็นเงินสด • ประมาณ 25,000 ลา้นบาท จากงวดการช าระเงนิทีย่าวขึน้ (ปรบัจาก 35,000-38,000 

ลา้นบาท) 
นโยบายเงินปันผล • ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของก าไรสุทธ ิ

 
คาดการณ์รายได้การให้บริการหลกัในปี 2561 เติบโตร้อยละ 5-7 ภายใต้การแข่งขนัท่ียงัคงสูง 
ในครึง่ปีแรก เอไอเอสมรีายไดก้ารใหบ้รกิารหลกั (หรอืรายไดก้ารใหบ้รกิารไมร่วมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยและค่าเชา่เครื่องและอปุกรณ์) เตบิโตรอ้ยละ 4.9 เทยีบกบัปี
ก่อน และปรบัคาดการณ์การเตบิโตของรายได้การใหบ้รกิารหลกัทัง้ปีเป็นรอ้ยละ 5-7 โดยคาดว่าการแขง่ขนัในตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนที่จะยงัคงเขม้ขน้ และอาจมี
ผลกระทบจากการประมลูคลื่นความถี่ 900 และ 1800 เมกะเฮริตท์ีจ่ะเกดิขึน้ เอไอเอสจะน าระบบการบรหิารคุณค่าลูกคา้ (Customer Value Management) เขา้มา
ใชอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารทีต่อบโจทยล์ูกคา้และช่วยเพิม่ ARPU ใหสู้งขึน้ และยงัคงเน้นการใหบ้รกิารโครงขา่ย 4G ทีม่คีุณภาพพรอ้มสรา้ง
การรบัรูข้องของลูกคา้ต่อแบรนดเ์อไอเอสใหด้ขี ึน้ โดยคาดว่าแนวโน้มการยา้ยจากระบบเตมิเงนิไปเป็นระบบรายเดอืนจะยงัคงมตี่อเนื่อง 

เอไอเอส ไฟเบอรย์งัคงเตบิโตไดด้ใีนช่วงครึง่ปีแรก โดยมลีูกค้ารวมทัง้สิน้ 623,400 ราย แมอ้ยู่ภายใต้สภาวะการแขง่ขนัสูง บรษิทัยงัคงเป้าหมายในการเพิม่ฐาน
ลูกคา้ใหเ้ป็น 800,000 รายภายในสิน้ปี โดยเน้นการหาลูกคา้ทีม่คีุณภาพและใชแ้พก็เกจ FMC ในการดงึดูดลูกคา้เพื่อเพิม่รายไดต้่อครวัเรอืนใหสู้งขึน้ 

การเพกิถอน CSL ออกจากตลาดหลกัทรพัย์เสรจ็สมบูรณ์ในเดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา โดยการเขา้ซื้อ CSL เป็นการด าเนินยุทธศาสตรส์ าคญัของเอไอเอสในการ
เตบิโตในตลาดลูกคา้องคก์รในระยะยาว ในปี 2561 นี้ คาดว่าการเตบิโตของรายได้การใหบ้รกิารหลกัจะมสีดัส่วนทีม่าจาก CSL น้อยกว่ารอ้ยละ 2 จากผลของการ
ตดัรายไดร้ะหว่างกนัหลงัควบรวม  

อตัราก าไร EBITDA อยู่ท่ีร้อยละ 45-47 และงบลงทุนท่ีเป็นเงินสดอยู่ท่ีประมาณ 25,000 ล้านบาท 
ในครึง่ปีหลงั เอไอเอสจะยงัคงปรบัองคก์รอย่างต่อเนื่องเพื่อกา้วเขา้สู่ยุคดจิทิลั และบรหิารตน้ทนุการใหบ้รกิารใหเ้หมาะสม พรอ้มทัง้มุง่ใชจ้า่ยในแคมเปญการตลาด
อย่างมปีระสทิธผิล โดยคาดว่าอตัราก าไร EBITDA (ไม่รวมค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์) จะอยู่ในช่วงรอ้ยละ 45-47 ทัง้นี้ บรษิทัยงัคงแผนการลงทนุส าหรบัการขยาย
โครงขา่ย 4G และอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูเชน่เดมิ แต่คาดว่างบลงทนุทีเ่ป็นเงนิสด (ไมร่วมค่าใบอนุญาต) จะลดลงมาอยู่ทีป่ระมาณ 25,000 ลา้นบาท จากการเจรจา
งวดการช าระเงนิทีย่าวขึน้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่ายไม่ต า่กว่าร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิ 
เอไอเอสมุ่งมัน่ในการสรา้งการเตบิโตของธุรกจิในระยะยาวและส่งมอบผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้มาอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง เอไอเอสจงึใหค้วามส าคญัต่อการรกัษา
สถานะทางการเงนิใหแ้ขง็แกรง่และมคีวามคลอ่งตวัเพื่อสรา้งการเตบิโตในอนาคต นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลจะจา่ยไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 70 ของก าไรสุทธ ิโดยนโยบาย
การจ่ายเงนิปนัผลน้ีจะท าใหเ้อไอเอสมกีระแสเงนิสดเพื่อเพิม่ความคล่องตวัทางการเงนิซึง่เป็นปจัจยัส าคญัต่อการเป็นผูน้ าตลาด ความสามารถในการแขง่ขนั และ
โอกาสในการเตบิโตของธรุกจิ รวมถงึพรอ้มรบัต่อสภาวะการณ์ต่างๆ ทีอ่าจเปลีย่นแปลง  

เอไอเอสยงัคงการจา่ยเงนิปนัผลปีละสองครัง้จากผลการด าเนินงานบรษิทัและก าไรสะสมบนงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทัง้น้ีการจา่ยเงนิปนัผลในทกุกรณี จะขึน้อยู่กบั
กระแสเงนิสดและแผนการลงทนุ รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย  และการจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กนิ
ก าไรสะสมทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัและ/หรอืมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัและบรษิทัย่อย 

 
ข้อปฎิเสธความรบัผิดชอบ 
ในเอกสารฉบบันี้อาจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์ในอนาคตโดยใชป้จัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในหลายดา้นซึง่จะขึน้อยู่กบัความเสีย่งและความไมแ่น่นอนต่างๆ    ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวรวมถงึ แผนธุรกจิ  กลยุทธ์  และความเชือ่ของบรษิทัฯ  รวมทัง้ขอ้มลู
อื่นทีไ่มใ่ชข่อ้มลูทีเ่กดิขึน้ในอดตี    ตวัอย่างของค าทีใ่ชใ้นการคาดการณ์ในอนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา่”, “ตัง้ใจวา่, “ประมาณ”, “เชือ่วา่”, “ยงัคง”, “วางแผนวา่”  หรอืค าใดๆ ทีม่คีวามหมายท านองเดยีวกนั เป็นตน้ 
แมว้า่การคาดการณ์ดงักล่าวจะถูกจดัท าขึน้จากสมมตุฐิานและความเชือ่ของฝ่ายบรหิาร โดยอาศยัขอ้มลูทีม่อียู่ในปจัจุบนัเป็นพื้นฐานกต็าม  สมมตุฐิานเหล่านี้ยงัคงมคีวามเสีย่งและความไมแ่น่นอนต่างๆ ซึง่อาจจะท าใหผ้ลงาน ผลการด าเนินงาน   ความส าเรจ็
ทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างจากที่บรษิทัฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต    ดงันัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดงักล่าวจงึควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูขา้งต้น อกีทัง้บรษิทั และผูบ้รหิาร/พนกังาน ไมอ่าจควบคมุหรอืรบัรองความเกีย่วขอ้ง ระยะเวลาทีจ่ะเกดิขึ้น หรอืความถูกตอ้งของข้อมูล
ดงักล่าว         

 ติดต่อนักลงทุนสมัพนัธเ์อไอเอส 
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