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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าปี 2561 

ภาพรวมโดยสรปุ 
รกัษาความเป็นผู้น าในตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ภาพรวมการแขง่ขนัในปี 2561 ยงัคงเขม้ขน้ โดยเฉพาะการแขง่ขนัด้านราคา
จากการน าเสนอแพก็เกจแบบใชง้านไมจ่ ากดัดว้ยความเรว็คงที ่(Fixed-Speed 
Unlimited) ในขณะที่การท าแคมเปญส่วนลดเครื่องโทรศพัท์มอืถือค่อนขา้ง
จ ากดัอยู่เฉพาะบางพืน้ทีเ่มื่อเทยีบกบัปีก่อน ดว้ยความนิยมของลูกคา้ทีห่นัมา
ใชง้านแพก็เกจแบบใชง้านไมจ่ ากดัดว้ยความเรว็คงทีม่ากขึน้ ท าใหก้ดดนัการ
เตบิโตของรายไดแ้ละ ARPU ของอตุสาหกรรม อย่างไรกต็าม ตัง้แต่ไตรมาส 
3/2561 เป็นต้นมา ผูใ้หบ้รกิารทุกรายได้เริม่ลดการน าเสนอแพก็เกจดงักล่าว
ลงเพื่อควบคุมผลกระทบต่อรายได้ ด้วยภาพการแขง่ขนัทีก่ล่าวมาท าใหใ้นปี 
2561 เอไอเอสมรีายได้จากธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่ทา่กบั 124,601 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.3 เทยีบกบัปีก่อน นอกจากนี้ ดว้ยการใชง้าน 4G ทีเ่ตบิโตขึน้
ต่อเนื่อง เอไอเอสไดป้ระมลูใบอนุญาตคลื่นความถี ่1800 เมกะเฮริตซ ์เพิม่เพื่อ
เสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าดา้นดาตา้ ท าใหเ้อไอเอสมคีลื่นความถีเ่พื่อใหบ้รกิาร
ลูกค้ากว้างที่สุดในอุตสาหกรรม คิดเป็นความกว้าง 2x60 เมกะเฮริตซ์ ซึ่ง
หลงัจากเปิดใชง้านคลื่นความถี่เพิ่มเติม ผลการวดัคุณภาพแสดงให้เหน็ว่า
คุณภาพโครงขา่ย 4G ของเอไอเอสดขีึน้อย่างชดัเจนเมื่อเทยีบกบัผูใ้หบ้รกิาร
รายอื่น โดยเอไอเอสยงัคงท าการตลาดเพื่อเสรมิภาพลกัษณ์ของแบรนดอ์ย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลใหม้ลีูกคา้เพิม่ขึน้ถงึ 1 ล้านเลขหมายจากชว่งครึง่ปีหลงัของปีที่
ผา่นมา 
 
ขยายธุรกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง และเสริมความแขง็แกร่งบริการ
ดิจิทลัเซอรวิ์ส 
ดา้นธรุกจิเอไอเอส ไฟเบอร ์มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องทา่มกลางการแขง่ขนัใน
ตลาด โดยมรีายไดเ้ตบิโตรอ้ยละ 42 เทยีบกบัปีก่อน มาอยู่ที ่4,436 ล้านบาท 
และมลีูกค้าเพิ่มขึน้ทัง้ปี 209,300 ราย หรอืคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของ
จ านวนลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ทัง้อตุสาหกรรม ท าให ้ณ สิน้ปีเอไอเอส ไฟเบอรม์ลีูกคา้
รวมทัง้สิ้น 730,500 ราย ด้านธุรกิจดิจทิลัเซอร์วิสในปีทีผ่่านมา เอไอเอสได้
ขยายแพลตฟอรม์ดิจทิลัทีส่ าคญัทัง้ส าหรบักลุ่มลูกค้าทัว่ไปและลูกค้าองค์กร 
ได้แก่ แพลตฟอร์มวิดีโอ AIS PLAY ของเอไอเอสซึ่งได้รบัการตอบรบัจาก
ลูกคา้เป็นอย่างด ีท าใหม้ยีอดลูกคา้ใชง้านอย่างต่อเนื่องกว่า 1.7 ลา้นราย และ
ติดหนึ่ ง ในห้าแอปพลิเคชันการรับชมคอนเทนต์ที่ลูกค้า เลือกใช้ อีก
แพลตฟอร์มส าคัญคือ แพลตฟอร์มการท าธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ 
(Mobile Money) โดยในช่วงต้นปีเอไอเอสได้เขา้ร่วมลงทุนผ่านบรษิทัร่วมค้า
แรบบทิ ไลน์ เพย ์และไดข้ยายชอ่งทางการช าระเงนิไปยงัรถไฟฟ้า ซึง่ปัจจบุนั 

มผีูใ้ชง้านแรบบทิ ไลน์ เพย์ อย่างต่อเนื่องกว่า 850,000 ราย นอกจากนี้ การ
เข้าซื้อกิจการของซีเอสลอกซ์ (CSL) ท าให้เอไอเอสมีศักยภาพในการ
ให้บรกิารลูกค้าองค์กรดขีึน้ในหลายด้าน เช่น การให้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตแก่
ลูกค้าองค์กร (EDS) รวมถึงบรกิารคลาวด์ (Cloud) ซึ่งมอีตัราการเติบโตใน
อตัราเลขสองหลกัเมื่อเทยีบกบัปีก่อน ในขณะที่แบรนด์ของเอไอเอสและ CSL 
ยงัคงมคีวามแขง็แกรง่ในตลาด 
 
บริหารต้นทุนในทุกส่วนขององคก์ร 
ด้วยสภาวะตลาดโทรคมนาคมทีม่อีตัราการเตบิโตลดน้อยลง เอไอเอสได้ให้
ความส าคญักับการบริการต้นทุน โดยการพัฒนากระบวนการและการน า
เทคโนโลยีดิจทิลัมาใช้ ทัง้ในระบบการบรหิารโครงข่ายและงานบรกิารให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ท าใหใ้นปี 2561 เอไอเอสมคี่าใชจ้่ายโครงขา่ย (ไม่รวม
ตน้ทนุการเป็นพนัธมติรทางธรุกจิกบัทโีอท)ี ทีค่งทีเ่มื่อเทยีบกบัปีก่อน หรอืคดิ
เป็นร้อยละ 8 ของรายได้ และการให้ความส าคญักบัประสิทธผิลของการใช้
จา่ยเงนิ ท าใหค้่าใชจ้า่ยการตลาดในปีทีผ่า่นมาลดลงรอ้ยละ 4 ในส่วนงบลงทนุ
ของปี 2561 ลดลงมาอยู่ที่ 20,198 ล้านบาท ซึ่งใช้ส าหรับขยายความจุ
โครงขา่ยของธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที่และธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงเป็น
หลกั หลงัจากที่ได้ขยายความครอบคลุมของบรกิาร 4G ทัว่ประเทศไปแล้ว
ก่อนหน้า 
 
คาดการณ์ปี 2562 รายได้การให้บริการเติบโตอตัราเลขตวัเดียว
ระดบักลาง (mid-single digit growth) 
โดยสรุป ในปี 2561 เอไอเอสมรีายได้การใหบ้รกิารหลกัอยู่ที ่133,429 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เทียบกับปีก่อน EBITDA อยู่ที่ 73,792 ล้านบาท 
เติบโตร้อยละ 4.7 เทยีบกบัปีก่อน หรอืคิดเป็นอตัราก าไร EBITDA (ไม่รวม
รายไดค้่าเช่าเครื่องและอปุกรณ์) เทา่กบัรอ้ยละ 45.2 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 44.7 
ในปีก่อน ก าไรสุทธอิยู่ที่ 29,682 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 1.3 เทยีบกบัปีก่อน 
จากการลงทนุในโครงขา่ยต่อเนื่อง ส าหรบัปี 2562 เอไอเอสคาดการณ์รายได้
จากการใหบ้รกิารหลกัจะเตบิโตในอตัราเลขตวัเดยีวระดบักลางจากการเตบิโต
ของทุกธุรกิจ และคาดว่าจะมอีตัราก าไร EBITDA ใกล้เคยีงกบัปีก่อน พรอ้ม
วางแผนใช้งบลงทุนประมาณ 20,000 – 25,000 ล้านบาท (ดูรายละเอียด
คาดการณ์หน้า 7)  
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เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2562 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 เอไอเอสไดเ้ริม่ใชม้าตรฐานบญัชไีทยฉบบัที ่15 (TFRS 15) เกีย่วกบัรายไดจ้ากสญัญากบัลูกคา้ โดยมาตรฐานบญัชฉีบบันี้มผีลต่อวธิกีาร
บนัทกึบญัชขีองแคมเปญโทรศพัทม์อืถอืทีม่กีารผกูสญัญากบัแพก็เกจรายเดอืน โดยก่อนหน้าปี 2562 เอไอเอสไดบ้นัทกึคา่ใชจ้า่ยการท าแคมเปญโทรศพัทม์อืถอืเตม็
จ านวน โดยบนัทกึเป็นตน้ทนุค่าเครื่องโทรศพัทห์รอืเป็นค่าใชจ้า่ยการตลาด ดว้ยมาตรฐานบญัชฉีบบัใหม ่รายการทางการเงนิทีส่ าคญัทีม่กีารเปลีย่นแปลงมดีงันี้ 

ก) ค่าใชจ้า่ยแคมเปญโทรศพัทม์อืถอืทีเ่คยบนัทกึเป็นตน้ทนุค่าเครื่องโทรศพัท์ จะถูกน าไปแบ่งระหวา่งรายไดค้่าเครื่องโทรศพัทแ์ละรายไดก้ารใหบ้รกิาร 
ถ่วงน ้าหนกัดว้ยราคาตลาด (fair market value) ของค่าเครื่องโทรศพัทแ์ละคา่แพก็เกจตลอดสญัญา ซึง่จะมผีลใหร้ายไดค้่าเครื่องโทรศพัทเ์พิม่ขึน้ และ
รายไดก้ารใหบ้รกิารลดลง ส่วนคา่ใชจ้า่ยทีเ่คยบนัทกึเป็นค่าใชจ้า่ยการตลาด จะถูกน าไปบนัทกึเป็นสนิทรพัยร์อตดัจ าหน่ายตามสญัญา (Contract Asset) 
และจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากรายไดก้ารใหบ้รกิารตลอดชว่งระยะเวลาของสญัญา 

ข) บนงบดุล จะปรากฏรายการสนิทรพัยร์อตดัจ าหน่ายตามสญัญา (Contract Asset) ซึง่แสดงสว่นต่างระหวา่งรายไดท้ีบ่นัทกึ ณ ตอนท าสญัญา กบัเงนิสด
ทีร่บัจรงิจากลกูคา้ รวมถงึค่าใชจ้า่ยทีถ่กูน าไปบนัทกึเป็นสนิทรพัย ์

ทัง้นี้ หากพจิารณาตลอดระยะเวลาสญัญา มาตรฐานบญัชฉีบบัใหมจ่ะไมส่ง่ผลกระทบต่อก าไรของแต่ละสญัญา อย่างไรกต็าม คาดการณ์ของปี 2562 ในหน้า 7 ไมไ่ด้
รวมผลกระทบของมาตรฐานบญัชฉีบบัใหม ่ เพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทยีบกบัผลการด าเนินงานของปี 2561 ได ้ (รายละเอยีดเพิม่เตมิของ TFRS 15 อยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิที ่2) 
 

สภาวะตลาดและการแข่งขนั 
จากภาวะรายไดข้องอตุสาหกรรมโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีช่ะลอตวัลงในใตรมาส 3/2561 ส่งผลใหผู้ใ้หบ้รกิารต่างทยอยหยุดการน าเสนอแพก็เกจแบบใชง้านไมจ่ ากดัดว้ย
ความเรว็คงที ่(Fixed-Speed Unlimited) โดยคาดว่า ARPU จะค่อยๆ ปรบัตวัดขีีน้ อย่างไรกต็าม การท าแคมเปญใหส้่วนลดโทรศพัทม์อืถอืยงัคงด าเนินต่อเนื่องใน
ไตรมาส 4/2561 ด้วยช่วงปลายปีทีม่กีจิกรรมทางการตลาดมากกว่าปกตสิอดรบัการจบัจ่ายใชส้อย รวมทัง้ยงัมแีคมเปญการตลาดเชงิรุกต่อเนื่องในบางพื้นที ่โดย
หลงัจากการประมลูคลื่นความถีใ่นไตรมาส 3/2561 ส่งใหคุ้ณภาพโครงขา่ย 4G โดยรวมดขีึน้จากการเปิดใชง้านคลื่นความถีเ่พิม่เตมิ ซึง่คาดว่าจะชว่ยผูใ้หบ้รกิารใน
การบรหิารควบคุมงบลงทนุไดด้ขี ึน้ในปีต่อๆ ไป 

การแขง่ขนัในตลาดอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงยงัคงด าเนินต่อเนื่อง โดยมรีะดบัราคาของแพก็เกจค่อนขา้งคงทีจ่ากไตรมาสก่อน อย่างไรกต็าม ภาพรวมในปีทีผ่า่นมา 
แพก็เกจมาตรฐานทีร่าคา 600 บาท ได้มกีารปรบัความเรว็เพิ่มขึน้จาก 30 เมกะบติต่อวินาทใีนปี 2560 เป็น 50 เมกะบิตต่อวนิาทใีนปี 2561 และผูใ้หบ้รกิารที่มี
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงเพยีงอย่างเดยีวเน้นใชก้ลยุทธด์า้นราคาในการท าตลาดเป็นหลกั ในขณะทีผู่ใ้หบ้รกิารทีม่หีลายบรกิาร ไดเ้น้นน าเสนอแพก็เกจทีร่วม
หลายบรกิาร (Convergence) เพื่อดงึดูดลูกคา้จากความคุม้ค่าของแพ็กเกจรวมทีสู่งขึน้ ส่งผลใหร้าคาแพก็เกจแบบมบีรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงเพยีงอย่างเดยีว
และแบบทีร่วมหลายบรกิารมสี่วนต่างลดลง 

สรปุผลการด าเนินงานในไตรมาส 4/2561 
ในไตรมาส 4/2561 รายได้จากการใหบ้รกิารหลกัอยู่ที ่33,683 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.3 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 1.7 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากการเตบิโต
ของธรุกจิโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง ในดา้นการเตบิโตของธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที ่มจี านวนลูกคา้เพิม่ขึน้ 522,200 ราย ซึง่กว่ารอ้ยละ 66 
เป็นลูกคา้ระบบเตมิเงนิ ดว้ยการปรบัรปูแบบแพก็เกจเป็นการคดิค่าดาตา้ตามปรมิาณการใชง้าน และมจี านวนลูกคา้ทีใ่ชง้าน 4G เพิม่ขึน้ต่อเนื่องเป็นรอ้ยละ 59 ของ
ฐานลูกคา้รวม ท าใหร้ายไดจ้ากธรุกจิโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นไตรมาส 4/2561 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.1 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 1.6 เทยีบกบัไตรมาสก่อน มาอยู่ที ่31,364 
ลา้นบาท โดยมรีายไดต้่อเลขหมาย (ARPU) ลดลงรอ้ยละ 0.7 เทยีบกบัปีก่อน แต่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.2 เทยีบกบัไตรมาสก่อน ลูกคา้บนระบบรายเดอืนยงัคงขยายตวั
ต่อเนื่อง และคดิเป็นรอ้ยละ 20 ของฐานลูกคา้รวม เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 18 ในปีก่อน ส าหรบัธรุกจิเอไอเอส ไฟเบอร ์ยงัคงเน้นการขยายฐานลูกคา้ในพืน้ที ่57 จงัหวดั 
และมลีูกค้าเพิม่ขึน้ในไตรมาส 53,800 ราย ใกลเ้คยีงกบัไตรมาสทีแ่ลว้ อย่างไรกต็าม จากการแขง่ขนัด้านราคาในตลาด ท าให ้ARPU ลดลงมาอยู่ที ่574 บาท จาก 
635 บาท ในไตรมาส 4/2560 แต่คงทีจ่ากไตรมาส 3/2561 

ดา้นตน้ทนุการใหบ้รกิาร มคี่าธรรมใบอนุญาตอยู่ที ่1,420 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.2 ของรายไดก้ารใหบ้รกิาร ซึง่คงทีจ่ากไตรมาสก่อน ค่าใชจ้า่ยโครงขา่ยอยู่
ที ่7,366 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 47 เทยีบกบัปีก่อน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 เทยีบกบัไตรมาสก่อน โดยเพิม่ขึน้จากการท าสญัญาการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ีหากไม่
รวมผลกระทบทางบญัชจีากการท าสญัญาดงักล่าว จากการบรหิารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ค่าใชจ้่ายโครงขา่ยจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.5 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 2.1 
เทยีบกบัไตรมาสก่อน ค่าใชจ้า่ยการตลาดและขาดทุนจากการขายโทรศพัทม์อืถอือยู่ที ่3,045 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 11 เทยีบกบั
ไตรมาสก่อน จากการท าแคมเปญโทรศพัทม์อืถอืและเสรมิภาพลกัษณ์ของแบรนด์ ท าใหค้่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารโดยรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.9 เทยีบกบัปีก่อน 
และรอ้ยละ 2.6 เทยีบกบัไตรมาสก่อน มาอยู่ที ่6,968 ลา้นบาท 

EBITDA อยู่ที ่18,071 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.1 เทยีบกบัปีก่อน แต่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.4 เทยีบกบัไตรมาสก่อน หรอืคดิเป็นอตัราก าไร EBITDA รอ้ยละ 42.6 (ไม่
รวมรายได้ค่าเชา่เครื่องและอปุกรณ์) ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายอยู่ที ่8,767 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 4.4 เทยีบกบัไตรมาสก่อน 
จากการตดัจ าหน่ายใบอนุญาต 1800 เมกะเฮริตซ์ที่ประมูลมาในไตรมาสก่อน และการลงทุนขยายโครงข่าย 4G และอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูง ท าให้โดยสรุป          
เอไอเอสมกี าไรสุทธใินไตรมาส 4/2561 เทา่กบั 6,839 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11 เทยีบกบัปีก่อน แต่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.6 เทยีบกบัไตรมาสก่อน 
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ธรุกิจมือถือ 
ไตรมาส 4/2560 ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 2/2561 ไตรมาส 3/2561 ไตรมาส 4/2561 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 
ระบบรายเดอืน 7,390,100 7,617,100 7,822,600 8,014,700 8,189,900 
ระบบเตมิเงนิ 32,665,400 32,432,900 32,272,100 32,632,300 32,979,300 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 40,055,500 40,050,000 40,094,700  40,647,000 41,169,200 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 
ระบบรายเดอืน 163,300 227,000 205,500 192,100 175,200 
ระบบเตมิเงนิ -294,100 -232,500 -160,800 360,200 347,000 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ -130,800 -5,500 44,700 552,300 522,200 

ARPU (บาท/เลขหมาย/เดอืน)      
ระบบรายเดอืน 581 578 574 5621) 571 
ระบบเตมิเงนิ 183 184 183 1781) 176 
เฉล่ีย 256 257 258 2531) 254 

MOU (นาท/ีเลขหมาย/เดอืน)        
ระบบรายเดอืน  257  251 242 241 244 
ระบบเตมิเงนิ  151  148 136 124 121 
เฉล่ีย  170  168 156 147 145 

VOU (กกิะไบต/์เลขหมายทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต/เดอืน)      
ระบบรายเดอืน 8.3 9.2 10.9 12.7 14.0 
ระบบเตมิเงนิ 6.2 7.0 8.2 9.2 9.8 
เฉล่ีย 6.7 7.6 8.9 10.1 10.9 

อตัราการใชเ้ครื่องโทรศพัท์      
โทรศพัทม์อืถอื 4G 46% 50% 54% 57% 59% 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 521,200 571,800 623,400 676,700 730,500 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 39,700 50,600 51,600 53,300 53,800 
ARPU (บาท/ราย/เดอืน) 635 618 610 573 574 

       1) ค านวณใหม ่

 
สรปุงบการเงินประจ าปี 2561
รายได้ 
ในปี 2561 เอไอเอสมรีายได้รวมเท่ากบั 169,856 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.7 
เทยีบกบัปีก่อน จากการเตบิโตของรายได้การให้บรกิาร การรวมรายได้ของ 
CSL จากการควบรวมกจิการ และรายไดค้่าเชา่เครื่องและอปุกรณ์จากการเป็น
พนัธมติรกบัทโีอท ี

รายได้จากการให้บริการ อยู่ที ่144,005 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.3 เทยีบกบัปี
ก่อน หากไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยและค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ รายได้การ
ให้บริการหลกัจะอยู่ที่ 133,429 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เทียบกับปีก่อน 
ตามกรอบที่คาดการณ์ไว้ จากการใช้งาน 4G ที่สูงขึ้นและจ านวนลูกค้าธุรกิจ
อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงทีเ่พิม่ขึน้ 
 รายได้จากธรุกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี อยู่ที ่124,601 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

1.3 แมย้งัคงมแีรงกดดนัจากการแขง่ขนัทางด้านราคา ในขณะที่การใชง้าน
ดาต้ายงัคงเพิม่ขึน้เป็น 11 กกิะไบต์/เลขหมายทีใ่ชง้านดาต้า/เดอืน โดยจาก
การพฒันาคุณภาพด้านเครอืขา่ยและภาพลกัษณ์ของแบรนด์เอไอเอส ส่งผล
ใหใ้นปีทีผ่่านมาเอไอเอสมจี านวนลูกค้าเพิ่มขึน้ 1.1 ล้านเลขหมาย โดยกว่า
รอ้ยละ 72 เป็นลูกคา้ระบบรายเดอืน   

 รายได้จากธุรกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง อยู่ที ่4,436 ล้านบาท เพิม่ขึน้
ร้อยละ 42 เทียบกับปีก่อน ในปี 2561 เอไอเอส ไฟเบอร์ มีลูกค้าเพิ่มขึ้น 
209,300 ราย ท าให้ในปัจุบนัมจี านวนลูกค้าทัง้หมด 730,500 ราย จากการ

แข่งขนัด้านราคาและการให้ส่วนลดเพื่อรกัษาฐานลูกค้า ท าให้ในไตรมาส 
4/2561 ARPU อยู่ที ่574 บาท ลดลงจาก 635 บาท ในไตรมาส 4/2560 

 รายได้การให้บริการอ่ืนๆ ซึ่งรวมรายได้ของ CSL รายได้การให้บรกิาร
อนิเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าองค์กร (EDS) และรายได้อื่นๆ อยู่ที่ 4,391 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 77 เทยีบกบัปีก่อน จากการรบัรู้รายได้ของ CSL เต็มปีในปี 
2561 

 ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้ค่าเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ อยู่ที่ 
10,576 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 142 เทยีบกบัปีก่อน จากการรบัรูร้ายได้
จากค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ในการเป็นพนัธมติรกบัทโีอทซีึ่งเริม่บนัทกึ
ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2561 ชดเชยดว้ยค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยทีล่ดลงตามการ
ปรบัอตัราค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย 

รายได้การขายซิมและอุปกรณ์ อยู่ที่ 25,851 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 
เทยีบกบัปีก่อน โดยอตัราขาดทุนจากการขายซมิและอุปกรณ์ในปี 2561 อยู่ที่
รอ้ยละ 3.5 คงทีจ่ากปีก่อน จากการท าแคมเปญโทรศพัทม์อืถอือย่างต่อเนื่อง 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ในปี 2561 ต้นทุนการให้บริการอยู่ที่ 76,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 
เทยีบกบัปีก่อน จากค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายการเป็น
พนัธมติรกบัทโีอท ีชดเชยดว้ยตน้ทนุค่าธรรมเนียมทีล่ดลง 
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 ต้นทุนค่าธรรมเนียม อยู่ที ่5,723 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.7 เทยีบกบัปี
ก่อน ตามที่กสทช.ประกาศอตัราค่าธรรมเนียมรายปีลดลง โดยในปีนี้
ต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อรายได้การให้บรกิารหลกัอยู่ทีร่้อยละ 4.3 ลดลง
จากรอ้ยละ 4.9 ในปี 2560 

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อยู่ที ่33,282 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12 
เทยีบกบัปีก่อน จากการขยายโครงขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละอนิเทอรเ์น็ต
ความเรว็สูง รวมถงึค่าตดัจ าหน่ายใบอนุญาตคลื่นความถี ่ 1800 เมกะเฮริตซ์ 
ทีไ่ดร้บัในเดอืนกนัยายนทีผ่า่นมา 

 ค่าใช้จ่ายโครงข่าย อยู่ที ่26,929 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 34 เทยีบกบัปี
ก่อน จากการเปลีย่นวธิกีารบนัทกึบญัชตีามสญัญาการเป็นพนัธมติรกบัที
โอท ี หากไมร่วมผลกระทบทางบญัชดีงักล่าว ค่าใชจ้า่ยโครงขา่ยจะเพิม่ขึน้
เลก็น้อยทีร่อ้ยละ 1.6 เทยีบกบัปีก่อน เป็นผลจากการบรหิารตน้ทนุอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ ซึง่รวมถงึตน้ทนุคอนเทนตว์ดิโีอ ค่าคอมมชิชนั
ระบบเตมิเงนิ และตน้ทนุค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย อยู่ที ่10,766 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 1.9 เทยีบกบัปีก่อน จากตน้ทนุคอนเทนตท์ีเ่พิม่ขึน้ ชดเชยดว้ยค่าคอม
มชิชนัของระบบเตมิเงนิทีล่ดลง 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 26,295 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.9 
เทยีบกบัปีก่อน จากค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ชดเชยด้วยค่าใชจ้่ายการตลาดที่
ลดลง 
 ค่าใช้จ่ายการตลาด อยู่ที่ 9,550 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4 เทยีบกบัปี

ก่อน จากการเน้นท าแคมเปญโทรศพัท์มือถือในพื้นที่ส าคัญ ส่งผลให้
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายการตลาดต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 6.3 ในปี 
2560 เป็นรอ้ยละ 5.6 ในปี 2561 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อยู่ที่ 16,745 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เทยีบกบัปีก่อน จากค่าใชจ้่ายพนักงานทีเ่พิม่ขึน้ การ
ขยายและปรบัปรุงช่องทางจดัจ าหน่าย รวมถึงการบนัทกึรายการพเิศษ
จ านวน 134 ล้านบาท จากขอ้เรยีกรอ้งของกรมสรรพากรในกรณีภาษีหกั 
ณ ที่จ่ายในไตรมาส 3/2561 ทัง้นี้ ในปี 2561 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการตัง้
ส ารองหนี้สูญต่อรายไดร้ะบบรายเดอืนลดลงอยู่ทีร่อ้ยละ 3.8 เทยีบกบัรอ้ย
ละ 4.3 ในปี 2560 จากการเน้นขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพทัง้ลูกค้า
โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ อยู่ที ่119 ล้านบาท ลดลงจาก 225 ล้านบาท
ในปี 2560 โดยก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเกดิจากงบลงทนุคา้งจา่ย ซึง่
เป็นผลจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ทัง้นี้  บริษัทมีการท าสัญญา
ป้องกนัความเสีย่งส าหรบัหนี้ในสกุลเงนิต่างประเทศเตม็จ านวน 

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 5,148 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 เทยีบกบัปีก่อน 
จากดอกเบีย้รอการตดับญัชจีากค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ทีล่ดลง ทัง้นี้ ตน้ทุน
ทางการเงนิเฉลีย่อยู่ทีร่อ้ยละ 3.1 ต่อปี คงทีจ่ากปีก่อน  

ก าไร 
ในปี 2561 เอไอเอสม ีEBITDA เท่ากบั 73,792 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.7 
เทยีบกบัปีก่อน จากรายได้จากการใหบ้รกิารทีเ่ติบโต และการบรหิารต้นทุน
อย่างต่อเนื่อง โดย อตัราก าไร EBITDA อยู่ทีร่อ้ยละ 43.4 อย่างไรกต็าม หาก
ไม่รวมค่าเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ อตัราก าไร EBITDA จะเท่ากบัรอ้ยละ 45.2 

ตามกรอบคาดการณ์ที่รอ้ยละ 45-47 และเพิม่ขึน้จากร้อยละ 44.7 ในปี 2560 
โดยสรปุ เอไอเอสมกี าไรสุทธิเท่ากบั 29,682 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อยทีร่อ้ยละ 
1.3 เทยีบกบัปีก่อน จากค่าเสื่อมราคาโครงขา่ยและค่าตดัจ าหน่ายใบอนุญาตที่
เพิม่เขา้มา  

ฐานะการเงิน 
ณ สิ้นเดือนธนัวาคม 2561 เอไอเอสมสีนิทรพัย์รวมทัง้สิ้น 290,505 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เทียบกับปีก่อน จากใบอนุญาตคลื่ นความถี่  1800 
เมกะเฮริตซ์ ทีป่ระมูลได้มาในเดอืนกนัยายน สนิทรพัยห์มนุเวยีนอยู่ที ่34,905 
ลา้นบาท คงทีเ่มื่อเทยีบกบัปีก่อน จากลูกหนี้การคา้ทีเ่พิม่ขึน้ตามการขยายตวั
ของลูกคา้ระบบรายเดอืน ชดเชยกบัเงนิสดทีล่ดลง สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอยู่ที ่
255,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เทียบกับปีก่อน จากใบอนุญาตคลื่น
ความถี ่ค่าความนิยมและเงนิลงทนุใน RLP 

เอไอเอสมหีนี้สนิรวมเทา่กบั 232,836 ลา้นบาท คงทีจ่ากปี 2560 จากการช าระ
ค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่เดมิ ชดเชยดว้ยรายจา่ยคา้งจา่ยของใบอนุญาตคลื่น
ความถี่ 1800 เมกะเฮริตซใ์บใหม่ ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมอยู่ที ่57,669 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 เทยีบกบัปีก่อน จากก าไรสะสมที่เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ สถานะทาง
การเงนิของเอไอเอสยงัคงแขง็แกรง่ โดยมอีตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วน 
interest coverage อยู่ที่ 0.5 เท่า และ 12 เท่า ตามล าดับ ณ ปลายปี 2561    
เอไอเอสมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมทัง้สิ้น 109,100 ล้านบาท และมี
อตัราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อ EBITDA อยู่ที ่1.3 เท่า คงทีจ่ากปี 2560 รวมทัง้ยงัคง
รกัษาอนัดบัเครดติทีน่่าลงทนุอยู่ที ่BBB+ จากการจดัอนัดบัของ S&P 

กระแสเงินสด 
ในปี 2561 เอไอเอสมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน (หลงัหกัภาษี) อยู่ที่ 
69,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เทียบกับปีก่อน ตามการเติบโตของ 
EBITDA และมีการใช้จ่ายค่าลงทุนโครงข่าย 20,198 ล้านบาท ลดลงจาก 
41,108 ล้านบาทในปี 2560 ด้วยงบลงทุนทีล่ดลงและจากการขยายระยะเวลา
การช าระเงินกับผู้ผลิตอุปกรณ์โครงข่าย  นอกจากนี้  เอไอเอสได้ช าระค่า
ใบอนุญาตคลื่นความถี่ให้แก่กสทช. เป็นเงนิทัง้สิ้น 20,536 ล้านบาท ท าให้    
เอไอเอสมกีระแสเงนิสดอสิระอยู่ที่ 28,398 ล้านบาท (กระแสเงนิสดจากการ
ด าเนินงาน หกัค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใบอนุญาต) เพิ่มขึน้จาก 14,174 
ล้านบาทในปี 2560 นอกจากนี้ ระหว่างปีเอไอเอสได้เขา้ซื้อกจิการของ CSL 
และรว่มลงทนุใน RLP เป็นเงนิลงทนุทัง้สิน้ 5,042 ลา้นบาท และจา่ยเงนิปันผล 
21,852 ลา้นบาท พรอ้มทัง้จา่ยช าระเงนิกูย้มืสุทธจิ านวน 738 ลา้นบาท เป็นผล
ใหเ้อไอเอสมเีงนิสดคงเหลอื 9,067 ลา้นบาท 



 

 5 
 

 

บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าปี 2561 

 

  

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ไตรมาส 

4/2560 
ไตรมาส 

3/2561 
ไตรมาส 

4/2561 
%YoY %QoQ ปี 2560 ปี 2561 %YoY 

รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที่  31,016  30,862 31,364 1.1% 1.6% 122,979  124,601  1.3% 
รายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู  956  1,117 1,212 27% 8.6% 3,128  4,436  42% 
รายไดก้ารใหบ้รกิารอื่นๆ  639  1,155 1,107 73% -4.1% 2,476  4,391  77% 

รายได้การให้บริการหลกั   32,611   33,134   33,683  3.3% 1.7% 128,583  133,429  3.8% 
รายไดค้่าเชือ่มโยงโครงขา่ยและค่า
เชา่เครื่องและอุปกรณ์ 

 1,107  3,111 3,202 189% 2.9% 4,364  10,576  142% 

รายได้การให้บริการ   33,717  36,245 36,885 9.4% 1.8% 132,947  144,005  8.3% 
รายไดจ้ากการขายซมิและอุปกรณ์  7,488  5,865 7,699 2.8% 31% 24,775  25,851  4.3% 
รวมรายได้  41,205  42,110 44,584 8.2% 5.9% 157,722  169,856  7.7% 
ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้  (1,301) (1,429) (1,420) 9.2% -0.6%  (6,272)  (5,723) -8.7% 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  (8,044)  (8,401)  (8,767) 9.0% 4.4%  (29,686)  (33,282) 12% 
ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย  (5,012)  (7,223)   (7,366)  47% 2.0%  (20,080)  (26,929) 34% 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ  (2,661)  (2,781)   (2,830)  6.3% 1.7%  (10,566)  (10,766) 1.9% 

รวมต้นทุนการให้บริการ  (17,018) (19,835) (20,383) 20% 2.8%  (66,604)  (76,700) 15% 
ตน้ทุนการขายซมิและอุปกรณ์  (7,534) (6,189) (8,032) 6.6% 30%  (25,654)  (26,756) 4.3% 
รวมต้นทุน  (24,552) (26,023) (28,414) 16% 9.2%  (92,259) (103,456) 12% 
ก าไรขัน้ต้น  16,653  16,087 16,170 -2.9% 0.5% 65,463  66,400  1.4% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (6,338)  (6,794)   (6,968)  9.9% 2.6%  (25,078)  (26,295) 4.9% 
ค่าใชจ้่ายการตลาด  (2,357)  (2,426)   (2,713)  15% 12%  (9,990)  (9,550) -4.4% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและอื่นๆ  (3,982)  (4,368)   (4,255)  6.9% -2.6%  (15,088)  (16,745) 11% 

ก าไรจากการด าเนินงาน  10,315  9,293 9,202 -11% -1.0% 40,385  40,105  -0.7% 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  21   12   129  502% 939% 225  119  -47% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื่น  223   119   118  -47% -0.8% 613  560  -8.5% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  (1,346)  (1,277)   (1,288)  -4.3% 0.9%  (5,302)  (5,148) -2.9% 
ภาษเีงนิได้  (1,512)  (1,345)   (1,320)  -13% -1.8%  (5,843)  (5,923) 1.4% 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม  (1.4) (1)  (1)  -7.7% 39%  (0.6)  (32) 5125% 
ก าไรสุทธิ  7,701  6,800 6,839 -11% 0.6% 30,077  29,682  -1.3% 
         

EBITDA (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 

4/2560 
ไตรมาส 

3/2561 
ไตรมาส 

4/2561 
%YoY %QoQ ปี 2560 ปี 2561 %YoY 

ก าไรจากการด าเนินงาน 10,315  9,293 9,202  -11% -1.0% 40,385  40,105  -0.7% 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 8,164  8,556 8,919  9% 4.2% 30,151  33,879  12% 
(ก าไร)/ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์ 7   12   (20) -377% -270% 164  2  -99% 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  (24) (41)   (32) 35% -22%  (143)  (177) 24% 
ค่าใชจ้่ายการเงนิอื่นๆ  (8) (2)  2  -123% -230%  (60)  (18) -71% 
EBITDA 18,454  17,817 18,071  -2.1% 1.4% 70,498  73,792  4.7% 
อตัราก าไร EBITDA margin ทีร่ายงาน (%) 44.8% 42.3% 40.5%   44.7% 43.4%  
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ฐานะการเงิน (ล้านบาท/ร้อยละ
ของสินทรพัยร์วม) 

ไตรมาส 4/2560 ไตรมาส 4/2561 
 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
ไตรมาส 

4/2560 

ไตรมาส 
3/2561 

ไตรมาส 
4/2561 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  10,650  3.7%  9,067  3.1%  เงนิกูต่้อส่วนของผูถ้อืหุน้  2.2 2.2 1.9 
เงนิลงทุนระยะสัน้  2,643  0.9%  2,221  0.8%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุ้น 1.9 2.0 1.7 
ลกูหนี้การคา้  14,179  5.0%  16,361  5.6%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอ EBITDA 1.4 1.4 1.3 
สนิคา้คงเหลอื  3,951  1.4%  3,823  1.3%  อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.5 0.4 0.5 
อื่นๆ  3,418  1.2%  3,433  1.2%  Interest Coverage  14 13 12 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  34,841  12%  34,905  12%  Debt Service Coverage Ratio  3.4 2.6 2.9 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่  107,524  38% 111,749  38%  ผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 65% 66% 55% 
โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  132,579  47% 130,212  45%     ตวัเลขจากงบก าไรขาดทนุเป็นตวัเลขตัง้แต่ตน้ปี เทยีบใหเ้ป็นเตม็ปี  

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  4,499  1.6%  5,092  1.8%      

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  2,562  0.9%  3,210  1.1%  ตารางการช าระหน้ี  ตารางช าระค่าใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 

อื่นๆ  2,062  0.7%  5,337  1.8%  ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 1800MHz 900MHz 

สินทรพัยร์วม  284,067  100% 290,505  100%  2562 7,789 9,264  -  4,020 
เจา้หนี้การคา้  14,686  5.2%  18,422  6.3%  2563 - 24,829 3,128 59,574 
ส่วนของเงนิกูถ้งึก าหนดช าระใน 1 ปี  9,575  3.4%  17,104  5.9%  2564 1,776 12,079 3,128 - 
ผลตอบแทนคา้งจ่าย  5,362  1.9%  5,362  1.8%  2565 - 13,440  -   -  
อื่นๆ  39,977  14%  31,877  11%  2566 7,820 6,550  -   -  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  69,601  25%  72,764  25%  2567 6,638 150  -   -  
หุน้กูแ้ละเงนิกูร้ะยะยาว  100,102  35%  92,030  32%  2568 -  300   -   -  
อื่นๆ  63,938  23%  68,042  23%  2569 7,180  750   -   -  
รวมหน้ีสิน  233,641  82% 232,836  80%  2570 9,000 750 - - 
ก าไรสะสม  24,675  8.7%  32,505  11%  2571 - 750 - - 
อื่นๆ  25,752  9.1%  25,163  8.7%       

รวมส่วนผู้ถือหุ้น  50,427  18%  57,669  20%  อนัดบัเครดิต    

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

          

แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนในปี 2561  (ลา้นบาท) 
แหล่งท่ีมาของเงินทุน  แหล่งใช้ไปของเงินทุน  

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 75,895 เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 20,198 
เงนิรบัจากการขายสนิทรพัย์ 847 ช าระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 20,536 
ดอกเบี้ยรบั 173 เงนิปันผลจ่าย 21,852 
เงนิกูร้ะยะสัน้ 3,000 ภาษเีงนิได้ 6,763 
เงนิสดลด 1,577 ช าระตน้ทุนทางการเงนิและสญัญาเชา่ทางการเงนิ 3,363 
  ช าระเงนิกูร้ะยะสัน้ 850 
  ช าระเงนิกูร้ะยะยาว 2,888 
  เงนิลงในบรษิทัร่วมคา้และอื่นๆ 788 
  เงนิสดจ่ายสุทธใินการซือ้ธุรกจิ 4,254 
รวม 81,492 รวม 81,492 
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มมุมองของผูบ้ริหารต่อแนวโน้มและกลยทุธ์ในปี 2562  

รายได้การให้บริการหลกั  เตบิโตในอตัราเลขตวัเดยีวระดบักลาง (ไมร่วมผลจาก TFRS 15) 
อตัราก าไร EBITDA margin   ใกลเ้คยีงกบัปีก่อน 
งบลงทนุโครงข่ายท่ีวางแผนจะใช้ 
นโยบายเงินปันผล 

 ประมาณ 20,000 – 25,000 ลา้นบาท 

 ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของก าไรสุทธ ิ
 

รายได้การให้บริการหลกัเติบโตอตัราเลขตวัเดียวระดบักลาง (mid-single digit) 
ในปี 2562 เอไอเอสยงัคงมุง่เน้นกลยุทธเ์สรมิความแขง็แกร่งใหก้บัธุรกจิโทรศพัทเ์คลือ่นทีซ่ึง่เป็นธุรกจิหลกั และใหค้วามส าคญัตอ่การขยายการเตบิโตในธุรกจิอนิเทอรเ์น็ต
ความเรว็สูงและการใหบ้รกิารลูกคา้องคก์ร พรอ้มผลกัดนับรกิารดจิทิลัเซอร์วสิใหม่ๆ ใหเ้กดิขึ้น โดยภาพรวม เอไอเอสคาดการณ์รายไดก้ารใหบ้รกิารหลกัจะเตบิโตดว้ย
อตัราเลขตวัเดยีวระดบักลางเมือ่เทยีบกบัปีก่อน โดยใหค้วามส าคญักบัการเพิม่สว่นแบ่งตลาดในระดบัทีเ่หมาะสม ทัง้เพือ่การรกัษาฐานลกูคา้และรายไดใ้นธุรกจิหลกั และ
เพือ่การขยายการเตบิโตในธุรกจิใหม่ 

ส าหรบัธุรกจิโทรศพัทเ์คลือ่นที ่คาดวา่การใชง้าน 4G จะยงัคงเตบิโตตอ่เนื่องจากความตอ้งการใชง้านดาตา้ของลกูคา้ และคุณภาพของโครงขา่ย 4G ทีด่ขี ึน้จากความพรอ้ม
ของปรมิาณคลื่นความถี่ในการให้บรกิาร เอไอเอสในฐานะผู้น าตลาดมเีป้าหมายในการรกัษาฐานลูกค้าและรายได้ รวมถึงมุ่งเน้นพฒันาความแตกต่ างของสนิค้าและ
ภาพลกัษณ์แบรนดเ์พือ่การเจาะกลุม่ลกูคา้ (segment) ทีม่กีารเตบิโต 

ธุรกจิเอไอเอส ไฟเบอร ์หรอือนิเทอร์เน็ตบา้น มกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนื่องหลงัจากใหบ้รกิารมาเป็นระยะเวลา 4 ปี และปัจจุบนัมสีว่นแบ่งตลาดเชงิผูใ้ช้บรกิารรอ้ยละ 8 การ
มุง่เน้นเจาะกลุ่มลกูคา้ทีม่คีุณภาพท าใหร้ายไดจ้ากธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงมสีดัสว่นเพิม่ขึ้น และเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการเข้าถงึบรกิารในบ้านใหแ้ก่ลกูคา้ ในปี 2562 
เอไอเอสมเีป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการท าตลาดแบบ FMC (Fixed-Mobile Convergence) หรอืการผนวกรวมบรกิารทัง้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และโทรศพัท์มอืถือเป็น
แพก็เกจรวมทีใ่หบ้รกิารกบัลกูคา้ อาศยัการตอ่ยอดจากฐานลกูคา้โทรศพัทเ์คลือ่นที ่และการน าเสนอแพก็เกจทีต่อบโจทยก์บัครอบครวัในบา้นพกัอาศยั โดยมุง่สรา้งบรกิารที่
เพิม่รายไดต้อ่ครวัเรอืน (ARPH: Average Revenue per Household) และตัง้เป้ามฐีานลกูคา้ 1 ลา้นราย หรอืคดิเป็นสว่นแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 10 

ดา้นธุรกจิบรกิารลูกคา้องค์กร (Enterprise business) หลงัจากทีไ่ดเ้ขา้ซื้อกจิการของซเีอสลอกซ์ในปีทีแ่ลว้ ไดด้ าเนินการปรบักระบวนการท างานและแนวทางกลยุทธ์ให้
สอดคลอ้งและพรอ้มตอ่การเตบิโต โดยในปี 2562 เอไอเอสคาดวา่จะสามารถเตบิโตในการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตส าหรบัลกูคา้องคก์ร (Enterprise Data Service) ไดต้อ่เนื่อง 
พรอ้มใชป้ระโยชน์จากความแขง็แกรง่ของทัง้เอไอเอสและซเีอสลอกซ ์ในการใหบ้รกิารคลาวด ์ดาตา้เซน็เตอร ์บรกิาร ICT ครบวงจร (ICT Managed Service) รวมทัง้สรา้ง
การเตบิโตในการใหบ้รกิารอุตสาหกรรมอื่น โดยสรุป เอไอเอสคาดวา่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารลกูคา้องค์กร (รวมส่วนทีเ่ป็นบรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที)่ ซึง่ปัจจุบนัอยูท่ีร่อ้ยละ 
10 ของรายไดก้ารใหบ้รกิารรวม จะยงัคงเตบิโตในอตัราเลขตวัเดยีวระดบัสงู (High single digit) ในปี 2562 

EBITDA ขยายตวั โดยมีอตัราก าไร EBITDA ใกล้เคียงกบัปีก่อน พร้อมวางแผนใช้งบลงทุนประมาณ 20,000 – 25,000 ล้านบาท 
เอไอเอสยงัคงเน้นการบรหิารตน้ทุนผ่านการพฒันากระบวนการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง เพื่อใหม้โีครงสรา้งตน้ทุนทีเ่หมาะสมกบัสภาวะตลาดและการแข่งขนั ทัง้นี้ เพื่อ
สนับสนุนการเตบิโตในปี 2562 เอไอเอสจะยงัคงงบการตลาดที่เพยีงพอเพื่อรกัษาความเป็นผูน้ าในตลาดโทรศพัท์เคลื่อนที่ รวมถึงการขยายการเตบิโตในธุรกจิอื่นๆ 
นอกจากนี้ ยงัคงแผนการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการพฒันาระบบการท างานและการบรกิารเพื่อรกัษาระดบัตน้ทุนใหเ้หมาะสม ในขณะทีม่กีารลงทุนขยายโครงข่ายตอ่เนื่อง
เพือ่รองรบัการเตบิโต โดยรวมคาดว่าอตัราก าไร EBITDA (ค านวณจาก EBITDA หารดว้ยรายไดร้วม) ในปี 2562 จะใกลเ้คยีงกบัปีก่อน (ปี 2561 ม ีEBITDA margin อยูท่ี ่
รอ้ยละ 43.4) ทัง้นี้ ดว้ยปัจจุบนัทีเ่อไอเอสมคีลื่นความถี่หลากหลายในยา่น 900/1800/2100 เมกะเฮริตซ ์เพื่อพรอ้มรองรบัการเตบิโตของ 4G/3G จงึตัง้งบลงทุนส าหรบัปี 
2562 ใกลเ้คยีงกบัปีก่อนที ่20,000 – 25,000 ลา้นบาท ส าหรบัเสรมิความจุของ 4G เป็นหลกั โดยค านึงถงึรปูแบบของการใช้งานโครงขา่ย 5G ในอนาคต และเน้นรกัษา
สมดุลระหวา่งการลงทุนและการสรา้งผลตอบแทน ทัง้นี้งบการลงทุนดงักลา่วไดร้วมงบส าหรบัการขยายธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 4,000 – 5,000 ลา้นบาท 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่ายไม่ต า่กว่าร้อยละ 70 ของก าไรสทุธิ 
เอไอเอสมุ่งมัน่ในการสรา้งการเตบิโตของธุรกจิในระยะยาวและส่งมอบผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้มาอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง เอไอเอสจงึใหค้วามส าคญัต่อการรกัษาสถานะ
ทางการเงนิใหแ้ขง็แกรง่และมคีวามคลอ่งตวัเพือ่สรา้งการเตบิโตในอนาคต นโยบายการจา่ยเงนิปันผลจะจา่ยไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 70 ของก าไรสุทธ ิโดยนโยบายการจา่ยเงนิปัน
ผลน้ีจะท าใหเ้อไอเอสมกีระแสเงนิสดเพือ่เพิม่ความคลอ่งตวัทางการเงนิซึง่เป็นปัจจยัส าคญัตอ่การเป็นผูน้ าตลาด ความสามารถในการแขง่ขนั และโอกาสในการเตบิโตของ
ธุรกจิ รวมถงึพรอ้มรบัตอ่สภาวะการณ์ตา่งๆ ทีอ่าจเปลีย่นแปลง  

เอไอเอสยงัคงการจา่ยเงนิปันผลปีละสองครัง้จากผลการด าเนินงานบรษิทัและก าไรสะสมบนงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลในทุกกรณ ีจะขึน้อยูก่บักระแส
เงนิสดและแผนการลงทุน รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ย  และการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กนิก าไรสะสมที่
ปรากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัและ/หรอืมผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกตขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
ข้อปฎิเสธความรบัผิดชอบ 
ในเอกสารฉบบันี้อาจจะมขีอ้มลูบางสว่นที่เกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์ในอนาคตโดยใชปั้จจยัทีเ่กีย่วขอ้งในหลายดา้นซึง่จะขึ้นอยู่กบัความเสีย่งและความไมแ่น่นอนต่างๆ    ซึง่ขอ้มูลดงักล่าวรวมถงึ แผนธุรกจิ  กลยุทธ์  และความเชือ่ของบรษิทัฯ  รวมทัง้ขอ้มูล
อื่นทีไ่มใ่ชข่อ้มลูทีเ่กดิขึน้ในอดตี    ตวัอย่างของค าทีใ่ชใ้นการคาดการณ์ในอนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา่”, “ตัง้ใจวา่, “ประมาณ”, “เชือ่วา่”, “ยงัคง”, “วางแผนวา่”  หรอืค าใดๆ ทีม่คีวามหมายท านองเดยีวกนั เป็นตน้ 
แมว้า่การคาดการณ์ดงักล่าวจะถูกจดัท าขึ้นจากสมมตุฐิานและความเชื่อของฝ่ายบรหิาร โดยอาศยัขอ้มลูทีม่อียู่ในปัจจุบนัเป็นพื้นฐานกต็าม  สมมตุิฐานเหล่านี้ยงัคงมคีวามเสีย่งและความไมแ่น่นอนต่างๆ ซึง่อาจจะท าใหผ้ลงาน ผลการด าเนินงาน   ความส าเรจ็
ทีเ่กดิขึ้นจรงิแตกต่างจากทีบ่รษิทัฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต    ดงันัน้ผูใ้ชข้อ้มูลดงักล่าวจงึควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มูลขา้งต้น อกีทัง้บรษิทั และผูบ้รหิาร/พนกังาน ไมอ่าจควบคุมหรอืรบัรองความเกีย่วขอ้ง ระยะเวลาทีจ่ะเกดิขึ้น หรอืความถูกตอ้งของขอ้มูล
ดงักล่าว         
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