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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 1/2562 

ภาพรวมโดยสรปุ 
รายได้ธรุกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียงัคงถกูกดดนัด้านราคา  
ภาพรวมตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในไตรมาส 1/2562 ได้ลดการขายแพ็กเกจ
แบบใช้งานไม่จ ากัดด้วยความเร็วคงที่ (Fixed-Speed Unlimited) ซึ่งเป็น
แพก็เกจที่ท าให้ลูกค้าใชป้รมิาณดาต้าสูงแต่สร้างรายได้จ ากดัด้วยค่าบรกิาร
เหมาจา่ย อย่างไรกต็าม ยงัคงมลีูกคา้จ านวนมากทีใ่ชง้านแพก็เกจดงักล่าวอยู่
เนื่องจากยงัอยู่ในช่วงสทิธกิารใชง้านหนึ่งปี ท าใหก้ารเพิม่ระดบัรายได้ต่อเลข
หมาย (ARPU) ในไตรมาสนี้ยงัคงมคีวามทา้ทาย นอกจากนัน้ ตลาดมกีารออก
แพ็กเกจราคาต ่าและน าเสนอโปรโมชัน่เครื่องโทรศพัท์มอืถือ โดยเฉพาะใน
กลุ่มลูกค้าระบบเติมเงนิ ซึ่งเอไอเอสมีกลยุทธก์ารตลาดตอบโต้ในบางพื้นที่
เพื่อรกัษาฐานลูกคา้คุณภาพไว ้โดยสรปุ รายไดจ้ากธรุกจิโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่น
ไตรมาสนี้เตบิโตรอ้ยละ 1.1 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 0.4 เทยีบกบัไตรมาส
ก่อน มลีูกค้าเพิม่ขึน้สุทธ ิ321,500 ราย โดยลูกค้าทีใ่ชง้าน 4G ยงัคงเพิม่ขึน้
เป็นรอ้ยละ 63 ของฐานลูกค้ารวม อย่างไรกด็ ีจากการลงทุนในเครอืขา่ยและ
แบรนด์อย่างต่อเนื่อง ท าให้ภาพลกัษณ์ในกลุ่มลูกค้าวยัรุ่นและนักท่องเทีย่ว
ปรบัตวัดขีึน้ตามล าดบั 
 
ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงเติบโตแขง็แรง เน้นน าเสนอแพก็เกจคอน
เวอรเ์จนซ ์(FMC)  
เอไอเอส ไฟเบอร ์มรีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 27 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 6.3 
เทยีบกบัไตรมาสก่อน โดยมลีูกคา้เพิม่ขึน้ทัง้สิน้ 64,500 รายในไตรมาสนี้ ท า
ใหย้อดลูกคา้รวมเตบิโตเป็น 795,000 ราย แมว้่าการแขง่ขนัด้านราคาในกลุ่ม
ลูกค้าย้ายค่ายยงัคงมคีวามเขม้ขน้ แต่แพก็เกจ Power4Maxx ซึ่งรวมบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตไฟเบอร ์ซมิโทรศพัทม์อืถอื และคอนเทนตใ์นแพก็เกจเดยีวไดร้บั
การตอบรบัจากตลาดทีด่ ีเสรมิด้วยการเน้นน าเสนอแพก็เกจดงักล่าวแก่กลุ่ม
ลูกคา้โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องเอไอเอสทีม่กี าลงัจ่ายสูง (high-valued) อย่างไรก็
ดี จากกลยุทธ์การเจาะตลาดครอบครัว อาจท าให้ระดับ ARPU เฉพาะ
บรกิารเน็ตบา้นมแีนวโน้มลดลงจากปัจจบุนัซึง่อยู่ที ่563 บาท แต่ดว้ยแพก็เกจ
ที่รวมหลายบริการจะช่วยสร้างรายได้ต่อครัวเรือน (ARPH:  Average 
Revenue Per Household) ทีเ่อไอเอสจะไดเ้พิม่ขึน้ในระยะยาว 
 
ขยายบริการดิจิทลัเซอรวิ์สท่ีส าคญั เข้าสู่ตลาดองคก์รและตลาดลูกค้า
ทัว่ไป 
จากการมสีนิค้าและบรกิารที่ครบวงจรหลงัจากเขา้ซื้อกจิการของซเีอสลอกซ์ 
ท าใหเ้อไอเอสสามารถเตบิโตในตลาดลูกค้าองค์กรได้อย่างแขง็แกร่ง และได้
ชนะโปรเจคทก์ารจา้งเหมาแบบเบด็เสรจ็ (Turnkey) หลายรายการ ซึง่คาดว่า 

จะช่วยให้การเติบโตของธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรในปี 2562 เป็นไปตาม
เป้าหมายทีร่ะดบัใกลเ้คยีงรอ้ยละ 10 อกีทัง้การเป็นพนัธมติรล่าสุดกบั China 
Unicom จะช่วยเพิม่โอกาสใหเ้อไอเอสในการใหบ้รกิารแก่บรษิทัจากประเทศ
จนีทีม่สีาขาในประเทศไทยไดม้ากขึน้ ส าหรบัตลาดลูกคา้ทัว่ไป เอไอเอสไดใ้ช้
กลยุทธต์่อยอดการหารายได้จากฐานลูกค้าโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีเ่อไอเอสมมีาก
ทีสุ่ดกว่า 41.5 ล้านราย โดยในไตรมาส 1/2562 ได้ตัง้บรษิทัโบรกเกอร์ประ
กนัภยัขึน้เพื่อเป็นช่องทางในการขายประกนัภยัแบบออนไลน์ พรอ้มโปรโมท
ช่องทางการช าระเงนิผ่านแรบบทิ ไลน์ เปย์ เป็นช่องทางส าคัญ การรบัรู้ถึง
บรกิารวิดโีอคอนเทนต์ยงัคงมเีพิ่มมากขึน้ ท าใหม้ลีูกค้าทีใ่ชง้าน AIS PLAY 
ต่อเนื่องเตบิโตเป็น 2 ลา้นราย อกีทัง้ไดข้ยายบรกิารเขา้สู่ตลาด eSports เพื่อ
สนับสนุนการเตบิโตของตลาดเกม และหาโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ  ส าหรบัการ
เตบิโตในอนาคต  
 
รายได้การให้บริการหลกั (ไม่รวมผลกระทบจาก TFRS 15) เติบโตร้อย
ละ 2.5 เทียบกบัปีก่อน พร้อมคงคาดการณ์ทัง้ปี  
หากไมร่วมผลกระทบจาก TFRS 15 ในไตรมาส 1/2562 เอไอเอสมรีายไดก้าร
ให้บรกิารหลักเท่ากบั 33,962 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2.5 เทยีบกับปีก่อน 
และรอ้ยละ 0.8 เทยีบกบัไตรมาสก่อน และเทยีบกบัคาดการณ์ทัง้ปีทีอ่ตัราเลข
ตวัเดยีวขัน้กลาง (mid-single digit) ส าหรบัดา้นก าไรม ีEBITDA อยู่ที ่18,906 
ล้านบาท คงที่เทียบกับปีก่อน จากรายได้ที่เพิ่มขึน้ ชดเชยด้วยค่าใช้จ่าย
โครงขา่ย (ไม่รวมตน้ทนุการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท)ี และค่าใชจ้า่ยในการขาย
และบรหิารทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 10 และรอ้ยละ 7.1 เทยีบกบัปีก่อน ตามล าดบั แต่ 
EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เทียบกับไตรมาสก่อน จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
รวมทัง้ค่าใช้จ่ายโครงขา่ยและค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีล่ดลงรอ้ยละ 
1.6 และรอ้ยละ 2.6 เทยีบกบัไตรมาสก่อน ตามล าดบั โดยสรปุก าไรสุทธอิยู่ที ่
7,615 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.3 เทยีบกบัปีก่อน จากค่าเสื่อมราคาโครงขา่ย
และค่าตดัหน่ายใบอนุญาตทีเ่พิม่ขึน้ แต่ก าไรสุทธเิตบิโตรอ้ยละ 11 เทยีบกบั
ไตรมาสก่อน พรอ้มคงคาดการณ์งบลงทนุทัง้ปีที ่20,000 - 25,000 ลา้นบาท  
 
ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2562 เอไอเอสไดเ้ริม่ใชม้าตรฐานบญัช ีTFRS 15 โดยไม่
ปรบังบการเงนิย้อนหลงั ซึ่งมาตรฐานดงักล่าวส่งผลต่อการบนัทกึบญัชขีอง
แคมเปญโทรศพัทม์อืถอืทีผ่กูสญัญา (ดูเหตุการณ์ส าคญั) ทัง้นี้ การอธบิายผล
ประกอบการของเอไอเอสในปี 2562 นี้  จะไม่รวมผลกระทบจากการใช้
มาตรฐานดงักล่าวเพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทยีบกบัผลการด าเนินงานในปีก่อน
บนฐานเดยีวกนัได ้

 
เหตกุารณ์ส าคญั 
ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2562 เอไอเอสไดเ้ริม่ใชม้าตรฐานบญัชไีทยฉบบัที ่15 (TFRS 15) เกีย่วกบัรายไดจ้ากสญัญากบัลกูคา้ โดยเอไอเอสเลอืกรบัรูผ้ลกระทบยอ้นหลงั
ทีเ่กดิขึน้ก่อนเริม่ใชม้าตรฐานผา่นการปรบัปรงุก าไรสะสมตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 ทัง้นี้ ผลกระทบทางบญัชอีื่นๆ แสดงไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ขอ้ 2 และในตารางหน้า 4 ของบทวเิคราะหฉ์บบันี้ อย่างไรกด็ ีหากพจิารณาตลอดระยะเวลาสญัญากบัลูกคา้ มาตรฐานบญัชฉีบบัใหมจ่ะไมส่่งผลกระทบต่อก าไรของ
แต่ละสญัญา โดยมวีธิกีารบนัทกึบญัชเีกีย่วกบัรายไดจ้ากสญัญากบัลูกคา้เปลีย่นแปลงไปจากก่อนหน้า ดงันี้  

ก) ค่าใชจ้่ายแคมเปญโทรศพัทม์อืถอืทีเ่คยบนัทกึเป็นต้นทุนค่าเครื่องโทรศพัท ์จะถูกน าไปแบ่งระหว่างรายได้ค่าเครื่องโทรศพัทแ์ละรายไดก้ ารใหบ้รกิาร 
ถ่วงน ้าหนักด้วยราคาตลาด (fair market value) ของค่าเครื่องโทรศพัทแ์ละค่าแพก็เกจตลอดสญัญา ซึ่งมผีลใหร้ายได้ค่าเครื่องโทรศพัทเ์พิม่ขึน้ และ
รายได้การให้บรกิารลดลง ส่วนค่าใชจ้่ายที่เคยบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายการตลาด จะถูกน าไปบนัทกึเป็นสนิทรพัย์รอตดัจ าหน่ายตามสญัญา (Contract 
Asset) และจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากรายไดก้ารใหบ้รกิารตลอดชว่งระยะเวลาของสญัญา  

ข) บนงบดุล จะปรากฏรายการสนิทรพัยร์อตดัจ าหน่ายตามสญัญา (Contract Asset) ซึง่แสดงสว่นต่างระหวา่งรายไดท้ีบ่นัทกึ ณ ตอนท าสญัญา กบัเงนิสด
ทีร่บัจรงิจากลกูคา้และค่าใชจ้า่ยทีถู่กน าไปบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ 
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สภาวะตลาดและการแข่งขนั 
ตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในไตรมาส 1/2562 ยงัคงมกีารแขง่ขนัด้านราคาต่อเนื่อง โดยถึงแมว้่าการแข่งขนัในตลาดระบบรายเดอืนจะปรบัตวัดีขึน้ จากการหยุด
ใหบ้รกิารแพก็เกจใชง้านไมจ่ ากดัดว้ยความเรว็คงที ่(Fixed-Speed Unlimited) ทีม่รีาคาต ่า แต่ตลาดระบบเตมิเงนิยงัคงมกีารออกแพก็เกจราคาถูกทีใ่หป้รมิาณดาตา้
และนาทกีารโทรทีม่าก โดยการท าแคมเปญการตลาดกบัรุ่นโทรศพัทม์อืถอืราคาถูกยงัคงมเีป็นรายพืน้ที ่ในขณะทีก่ารท าตลาดกบัรุน่โทรศพัทร์าคาสูงส่วนมากใช้
ส าหรบัรกัษาและยกระดบั ARPU ของฐานลูกคา้เดมิ โดยการใหส้่วนลดของผูใ้หบ้รกิารแต่ละรายค่อนขา้งใกลเ้คยีงกนั  

ตลาดอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงมกีารน าเสนอแพก็เกจความเรว็ 100Mbps ทีร่าคาประมาณ 600 บาท และมกีารน าเสนอส่วนลด 50% แก่ลูกคา้ทีต่อ้งการยา้ยค่ายใน
พืน้ทีท่ีแ่ขง่ขนัสูง ซึ่งท าใหก้ดดนัรายได้ของอุตสาหกรรมโดยรวม ทัง้นี้ แพก็เกจคอนเวอรเ์จนซ์ทีร่วมบรกิารอนิเทอรเ์น็ตไฟเบอร ์ซมิโ ทรศพัทเ์คลื่อนที ่และคอน
เทนต ์ยงัคงไดร้บัความนิยมในพืน้ทีต่วัเมอืงส าคญั 

สรปุผลการด าเนินงานในไตรมาส 1/2562 
ในไตรมาส 1/2562 เอไอเอสมลีูกคา้ทัง้สิน้ 41.5 ลา้นเลขหมาย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.8 เทยีบกบัไตรมาสก่อน สนบัสนุนดว้ยการท าแคมเปญโทรศพัทม์อืถอืทีด่งึดูดลูกคา้ 
และการยา้ยจากระบบเตมิเงนิมาเป็นระบบรายเดอืนทีย่งัคงมอีย่างต่อเนื่อง โดยฐานลูกคา้ระบบรายเดอืนเตบิโตขึน้ 353,900 เลขหมาย ในขณะที ่ARPU ลดลงรอ้ยละ 
1.2 เทยีบกบัไตรมาสก่อน มาอยู่ที ่564 บาท ส่วนฐานลูกคา้ระบบเตมิเงนิลดลงเลก็น้อยที ่32,400 เลขหมาย และ ARPU ลดลงรอ้ยละ 1.4 จากไตรมาสก่อนมาอยู่ที ่
174 บาท เป็นผลจากการออกแพก็เกจดาตา้ราคาต ่าในตลาด ปรมิาณการใชง้านดาตา้เฉลีย่เตบิโตเลก็น้อยจาก 10.9 กกิะไบต/์เลขหมายทีใ่ชด้าตา้/เดอืน ในไตรมาส
ก่อน มาอยู่ที ่11.4 กกิะไบต ์ในไตรมาสนี้ จากการลดการขายแพก็เกจแบบใชง้านไมจ่ ากดัดว้ยความเรว็คงที ่

ธรุกิจมือถือ 
ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 2/2561 ไตรมาส 3/2561 ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 1/2562 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 
ระบบรายเดอืน 7,617,100 7,822,600 8,014,700 8,189,900 8,543,800  
ระบบเตมิเงนิ 32,432,900 32,272,100 32,632,300 32,979,300 32,946,900  
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 40,050,000 40,094,700  40,647,000 41,169,200 41,490,700  

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 
ระบบรายเดอืน 227,000 205,500 192,100 175,200 353,900 
ระบบเตมิเงนิ -232,500 -160,800 360,200 347,000 -32,400 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ -5,500 44,700 552,300 522,200 321,500 

ARPU (บาท/เลขหมาย/เดอืน)      
ระบบรายเดอืน 5771) 5731) 5611) 5711) 564 
ระบบเตมิเงนิ 1841) 1831) 1791) 1761) 174 
เฉล่ีย 2581) 2591) 2541) 2551) 253 
ระบบรายเดอืน (TFRS 15) - - - - 529 
ระบบเตมิเงนิ (TFRS 15) - - - - 174 
เฉล่ีย (TFRS 15) - - - - 246 

MOU (นาท/ีเลขหมาย/เดอืน)        
ระบบรายเดอืน 251 242 241 244 237 
ระบบเตมิเงนิ 148 136 124 121 113 
เฉล่ีย 168 156 147 145 138 

VOU (กกิะไบต/์เลขหมายทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต/เดอืน)      
ระบบรายเดอืน 9.2 10.9 12.7 14.0 14.4 
ระบบเตมิเงนิ 7.0 8.2 9.2 9.8 10.3 
เฉล่ีย 7.6 8.9 10.1 10.9 11.4 

อตัราการใชเ้ครื่องโทรศพัท์      
โทรศพัทม์อืถอื 4G 50% 54% 57% 59% 63% 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 571,800 623,400 676,700 730,500 795,000 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 50,600 51,600 53,300 53,800 64,500 
ARPU (บาท/ราย/เดอืน) 618 610 573 574 563 

       1) จดัประเภทรายไดบ้างสว่นที่เกี่ยวกบัคอนเทนต ์จากที่เคยบนัทกึภายใตร้ายไดอ้ื่นในปี 2561 เป็นบนัทกึภายใตร้ายไดธุ้รกจิโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
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ในไตรมาสทีผ่่านมา เอไอเอส ไฟเบอร ์มจี านวนลูกคา้เพิม่ขึน้สุทธ ิ64,500 ราย เทยีบกบัจ านวนลูกค้าทีเ่พิม่ขึน้เฉลีย่ 52,300 รายต่อไตรมาสในปี 2561 ส่งผลให้
ปัจจุบนัมลีูกค้าทัง้สิน้ 795,000 ราย จากภาพลกัษณ์ของแบรนด์ทีด่ีข ึน้ต่อเนื่อง เอเอไอส ไฟเบอร ์ไดมุ้่งเน้นในการน าเสนอแพก็เกจแบบคอนเวอรเ์จนซ์ใหก้บักลุ่ม
ลูกค้าโทรศพัท์เคลื่อนที่ของเอไอเอสที่มีก าลงัจ่ายสูง และคงความสามารถในการแข่งขนัเพื่อรกัษาฐานลูกค้าเดิม ด้วยเหตุนี้จงึส่งผลให้ ARPU ของบริการ
อนิเทอรเ์น็ตบา้นไฟเบอรอ์ย่างเดยีวลดลงมาอยู่ที ่563 บาท หรอืรอ้ยละ 2 เทยีบกบัไตรมาสก่อน แต่จะชว่ยเพิม่รายไดต้่อครวัเรอืน (ARPH: Average Revenue Per 
Household) ในระยะยาว 
 
สรปุงบการเงินประจ าไตรมาส 1/2562 (ไม่รวมผลจาก TFRS 15) 
รายได้ 
ในไตรมาส 1/2562 เอไอเอสมรีายไดร้วมเทา่กบั 43,824 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 7.1 เทยีบกบัปีก่อน จากการเตบิโตของรายได้จากการใหบ้รกิารโดยเฉพาะ
รายไดจ้ากธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง และรายไดจ้ากการขายอปุกรณ์ หาก
เทยีบกบัไตรมาสก่อน รายได้รวมลดลงเล็กน้อยทีร่้อยละ 1.7 จากรายได้การ
ขายอปุกรณ์และรายไดค้่าเชื่อมโยงโครงขา่ย (IC) ทีล่ดลง 

รายได้จากการให้บริการอยู่ที ่36,957 ล้านบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.9 เทยีบกบัปี
ก่อน และรอ้ยละ 0.2 เทยีบกบัไตรมาสก่อน หากไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยและ
ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ รายได้การให้บริการหลกัจะอยู่ที่ 33,962 ล้านบาท 
เตบิโตขึน้รอ้ยละ 2.5 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 0.8 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จาก
การใชง้าน 4G และจ านวนลูกคา้ธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงทีเ่ตบิโตขึน้ รวมทัง้
รายไดก้ารใหบ้รกิารลูกคา้องคก์รทีเ่พิม่ขึน้ 
 รายได้จากธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี อยู่ที ่31,555 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

1.1 เทยีบกบัปีก่อน และร้อยละ 0.4 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากฐานลูกค้าที่
เตบิโตขึน้ 321,500 เลขหมายในใตรมาสนี้ ในขณะทีป่รมิาณการใชง้านดาต้า
เพิม่ขึน้เป็น 11.4 กกิะไบต์/เลขหมายที่ใชง้านดาต้า/เดอืน โดยแนวโน้มการ
ย้ายจากระบบเตมิเงนิมาเป็นระบบรายเดอืนยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก
การท าแคมเปญโทรศพัทม์อืถอืและแพก็เกจทีจ่งูใจลูกคา้ 

 รายได้จากธุรกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง อยู่ที ่1,288 ล้านบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 27 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 6.3 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากจ านวน
ลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ 64,500 ราย ทัง้นี้ ARPU ในไตรมาส 1/2562 ลดลงมาอยู่ที ่
563 บาท เทียบกับ 618 บาท ในไตรมาส 1/2561 และ 574 ในไตรมาส 
4/2561 จากการน าเสนอแพ็กเกจคอนเวอรเ์จนซ์ (FMC) และการแขง่ขนั
ดา้นราคา 

 รายได้การให้บริการอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้การให้บรกิารดาต้าแก่
ลูกค้าองคก์ร (EDS) และรายไดอ้ื่นๆ อยู่ที ่1,119 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 
เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 7.0 เทยีบกบัไตรมาสก่อน ตามการเตบิโตของ
บรกิารลูกค้าองค์กร และจากการรบัรู้รายได้ของ CSL ซึ่งเริม่ตัง้แต่เดือน
กุมภาพนัธ ์2561 
 

ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้ค่าเช่าเคร่ืองและอุปกรณ์ อยู่ที ่2,995 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 111 เทยีบกบัปีก่อน จากการรบัรู้รายได้จากค่าเช่า
เครื่องและอุปกรณ์ในการเป็นพันธมิตรกับทีโอทีซึ่งเริ่มบันทึกตัง้แต่เดือน
มนีาคม 2561 ชดเชยด้วยค่าเชื่อมโยงโครงข่ายที่ลดลง หากเทยีบกบัไตรมาส
ก่อน รายไดใ้นส่วนนี้ลดลงรอ้ยละ 6.5 จากรายไดค้่าเชื่อมโยงโครงขา่ยทีล่ดลง 

รายได้การขายซิมและอุปกรณ์ อยู่ที่ 6,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 
เทยีบกบัปีก่อน จากการท าแคมเปญโทรศพัทม์อืถอืในพื้นทีส่ าคญัเพิม่ขึน้ แต่
หากเทยีบกบัไตรมาสก่อน รายได้การขายซมิและอปุกรณ์ลดลงรอ้ยละ 11 จาก
ราคาขายเครื่องทีล่ดลง เนื่องจากเน้นท าการตลาดกบัรุ่นโทรศพัทม์อืถอืราคา
ระดบักลาง ทัง้นี้ อตัราขาดทนุจากการขายซมิและอปุกรณ์ของไตรมาส 1/2562 

อยู่ที่ร้อยละ 4.2 เทยีบกบัรอ้ยละ 1.1 ในไตรมาส 1/2561 และรอ้ยละ 4.3 ใน
ไตรมาส 4/2561 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ในไตรมาส 1/2562 ต้นทุนการให้บริการอยู่ที ่19,817 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 15 เทยีบกบัปีก่อน จากค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีเ่พิม่ขึน้ รวมถึง
ค่าใชจ้า่ยจากการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ีหากเทยีบกบัไตรมาสก่อน ตน้ทนุการ
ใหบ้รกิารลดลงรอ้ยละ 2.8 จากค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยทีล่ดลง  
 ต้นทุนค่าธรรมเนียม อยู่ที ่1,403 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.9 เทยีบกบัปี

ก่อน และรอ้ยละ 1.2 เทยีบกบัไตรมาสก่อน และคิดเป็นรอ้ยละ 4.1 ของ
รายไดก้ารใหบ้รกิารหลกั 

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อยู่ที่ 8,691 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
9.5 เทียบกับปีก่อน จากการลงทุนขยายโครงข่าย และค่าตัดจ าหน่าย
ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮริตซ์ที่ได้รบัในเดอืนกนัยายน 2561 
หากเทยีบกบัไตรมาสก่อน ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลงเลก็น้อย
ทีร่อ้ยละ 0.9 

 ค่าใช้จ่ายโครงข่าย อยู่ที่ 7,371 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 35 เทยีบกบัปี
ก่อน แต่คงทีเ่มื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน การเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อนเป็น
ผลจากค่าใชจ้า่ยการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ีหากไม่รวมค่าใชจ้่ายทีจ่า่ยให้
ทโีอท ีค่าใช้จ่ายโครงข่ายจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 เทยีบกบัปีก่อน จากการ
ขยายโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่และอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูง แต่ลดลง
รอ้ยละ 1.6 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน 

 ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ อยู่ที ่2,352 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 2.1 เทยีบ
กบัปีก่อน จากค่าคอมมชิชนัของระบบเติมเงนิทีล่ดลง หากเทยีบกบัไตร
มาสก่อน ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ ลดลงร้อยละ 17 จากค่าเชื่อมโยง
โครงขา่ยทีล่ดลง 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 6,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 
เทยีบกบัปีก่อน จากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายการตลาดและค่าใช้จ่ายในการ
บรหิาร แต่ลดลงรอ้ยละ 2.6 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากค่าโฆษณาทีล่ดลง 
 ค่าใช้จ่ายการตลาด อยู่ที ่2,587 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 เทยีบกบัปี

ก่อน จากการโฆษณาเพื่อเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และจากระดบัค่าใชจ้่ายที่
ค่อนขา้งต ่าในไตรมาส 1/2561 แต่หากเทยีบกบัไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่าย
การตลาดลดลงร้อยละ 4.6 จากค่าโฆษณาที่ลดลง ทัง้นี้  อัตราส่วน
ค่าใชจ้า่ยการตลาดต่อรายได้รวมอยู่ทีร่อ้ยละ 5.9 เทยีบกบัรอ้ยละ 5.5 ใน
ไตรมาส 1/2561 และรอ้ยละ 6.1 ในไตรมาส 4/2561 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อยู่ที ่4,198 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
ร้อยละ 2.7 เทยีบกบัปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 1.3 เทยีบกบัไตรมาสก่อน 
เนื่องจากค่าใชจ้า่ยพนกังาน 
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ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ อยู่ที่ 84 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากขาดทุนสุทธ ิ
129 ล้านบาทในไตรมาส 1/2561 แต่ลดลงจากก าไรสุทธ ิ129 ล้านบาทในไตร
มาส 4/2561 จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ทัง้นี้ เอไอเอสมกีารท า
สญัญาป้องกนัความเสีย่งส าหรบัหนี้ในสกุลเงนิต่างประเทศเตม็จ านวน 

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 1,217 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.8 เทยีบกับปีก่อน 
และร้อยละ 5.5 เทียบกับไตรมาสก่อน จากดอกเบี้ยรอการตัดบัญชจีากค่า
ใบอนุญาตคลื่นความถีท่ีล่ดลง รวมถงึหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีล่ดลงเมื่อเทยีบ
กบัไตรมาสทีแ่ล้ว ทัง้นี้ ตน้ทนุทางการเงนิเฉลี่ยอยู่ทีร่อ้ยละ 3.0 ต่อปี คงทีเ่มื่อ
เทยีบกบัปีก่อนและไตรมาสก่อน 

ก าไร 
ในไตรมาส 1/2562 เอไอเอสมี EBITDA เท่ากับ 18,906 ล้านบาท คงที่เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อน จากค่าใชจ้่ายโครงขา่ยและค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่
สูงขึน้ ชดเชยดว้ยรายได้จากการใหบ้รกิารทีเ่ตบิโต หากเทยีบกบัไตรมาสก่อน 
EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ 
รวมทัง้ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารที่ลดลง อตัรา
ก าไร EBITDA อยู่ทีร่อ้ยละ 43.1 ตามกรอบทีค่าดการณ์ไว้ โดยสรุป ในไตรมาส 
1/2562 เอไอเอสมกี าไรสุทธิเท่ากบั 7,615 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 5.3 เทยีบ
กบัปีก่อน จากค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของโครงขา่ย รวมทัง้ใบอนุญาต
คลื่นความถีท่ีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้ หากเทยีบกบัไตรมาสก่อน ก าไรสุทธิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
11 จาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายที่ลดลง
เลก็น้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานะการเงิน (รวมผลจาก TFRS 15) 
ณ สิ้นเดอืนมนีาคม 2562 เอไอเอสมสีินทรพัย์รวมเท่ากบั 296,634 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.1 จากปลายปี 2561 จากเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ ชดเชยดว้ยสนิทรพัย์
โครงข่ายที่ลดลงจากการตัดค่าเสื่อมราคาและลูกหนี้การค้าที่ลดลง ทัง้นี้  
สนิทรพัย์หมุนเวยีนเพิม่ขึน้จากการบนัทกึสนิทรพัย์รอตดัจ าหน่ายตามสญัญา 
(Contract Assets) จ านวน 1,639 ลา้นบาท ตามมาตรฐานบญัชไีทยฉบบัที ่15 
(TFRS 15) ซึ่งเริ่มใช้ตัง้แต่เดือนมกราคม 2562 (ดูหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิที ่2) หนี้สนิรวมเทา่กบั 239,865 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.0 เทยีบกบั
ไตรมาสก่อน จากเงนิปันผลค้างจ่ายทีบ่นัทกึในไตรมาสนี้ และจ่ายใหแ้ก่ผู้ถือ
หุน้ในเดอืนเมษายนทีผ่า่นมา ชดเชยดว้ยหนี้สนิที่มภีาระดอกเบีย้ทีล่ดลงมาอยู่
ที ่103,200 ลา้นบาท ท าใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิต่อ EBITDA ลดลงจาก 1.3 เทา่ มา
อยู่ที่ 1.1 เท่า ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 56,769 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.6 
เทยีบกบัไตรมาสก่อน เนื่องจากก าไรสะสมทีล่ดลงจากการจดัสรรเงนิปันผล 

กระแสเงินสด 
ในไตรมาส 1/2562 เอไอเอสมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน (หลงัหกัภาษี) 
เท่ากบั 20,611 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 16 เทยีบกบัปีก่อนจาก EBITDA ที่
เพิม่ขึน้ และช าระเงนิลงทุนโครงขา่ย 3,123 ล้านบาท ท าใหเ้อไอเอสมกีระแส
เงนิสดอสิระอยู่ที่ 17,488 ล้านบาท (กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน หกัที่
ช าระเงินลงทุนโครงข่าย) เทียบกับ 11,267 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2562 
นอกจากนี้ เอไอเอสจ่ายช าระเงนิกู้ยมืสุทธจิ านวน 5,900 ล้านบาท เป็นผลให้ 
ณ สิน้ไตรมาส บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเทา่กบั 20,498 ลา้น
บาท 
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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 1/2562 

 

  

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ไม่รวมผลจาก TFRS 15    รวมผลจาก 

TFRS 15 
ส่วนต่างจาก 

การไม่รวมผล
ของ TFRS 15 

ไตรมาส 
1/2561 

ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

%YoY %QoQ 

รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที่1) 31,208  31,426 31,555  1.1% 0.4%  30,678  (878) 
รายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 1,013  1,212 1,288  27% 6.3%  1,288  -  
รายไดก้ารใหบ้รกิารอื่นๆ1) 926  1,045 1,119  21% 7.0%  1,078  (40) 

รายได้การให้บริการหลกั  33,147   33,683  33,962  2.5% 0.8%  33,044  (918) 
รายไดค้่าเชือ่มโยงโครงขา่ยและค่าเชา่เครื่อง
และอปุกรณ์ 

1,418  3,202 2,995  111% -6.5% 
 

2,995  -  

รายได้การให้บริการ  34,565  36,885 36,957  6.9% 0.2%  36,039  (918) 
รายไดจ้ากการขายซมิและอุปกรณ์ 6,368  7,699 6,867  7.8% -11%  7,222  355  
รวมรายได้ 40,933  44,584 43,824  7.1% -1.7%  43,262  (563) 
ตน้ทนุค่าธรรมเนียม  (1,475) (1,420)  (1,403) -4.9% -1.2%   (1,403) -  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  (7,941)  (8,767)  (8,691) 9.5% -0.9%   (8,691) -  
ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย  (5,462)  (7,366)   (7,371) 35% 0.1%   (7,371) -  
ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ  (2,403)  (2,830)   (2,352) -2.1% -17%   (2,352) -  

รวมต้นทุนการให้บริการ (17,281) (20,383)  (19,817) 15% -2.8%   (19,817) -  
ตน้ทุนการขายซมิและอุปกรณ์  (6,437) (8,032)  (7,159) 11% -11%   (7,159) -  
รวมต้นทุน (23,718) (28,414)  (26,976) 14% -5.1%   (26,976) -  
ก าไรขัน้ต้น 17,215  16,170 16,848  -2.1% 4.2%  16,286  (563) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (6,336)  (6,968)   (6,786) 7.1% -2.6%   (6,262) 524  
ค่าใชจ้่ายการตลาด  (2,250)  (2,713)   (2,587) 15% -4.6%   (1,934) 654  
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและอื่นๆ  (4,086)  (4,255)   (4,198) 2.7% -1.3%   (4,328) (130) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 10,879  9,202 10,063  -7.5% 9.3%  10,024  (39) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  (129)  129  84  -165% -35%  84  -  
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื่น 248   118  221  -11% 87%  203  (18) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  (1,292)  (1,288)   (1,217) -5.8% -5.5%   (1,217) -  
ภาษเีงนิได้  (1,658)  (1,320)   (1,535) -7.4% 16%   (1,523) 11  
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม  (10.8) (1)   (1) -91% -22%   (1) -  
ก าไรสุทธิ 8,037  6,839 7,615  -5.3% 11%  7,570  (45) 
       1) จดัประเภทรายไดบ้างสว่นที่เกี่ยวกบัคอนเทนต ์จากที่เคยบนัทกึภายใตร้ายไดอ้ื่นในปี 2561 เป็นบนัทกึภายใตร้ายไดธุ้รกจิโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
         

EBITDA (ลา้นบาท) 
ไม่รวมผลจาก TFRS 15    รวมผลจาก 

TFRS 15 
ส่วนต่างจาก 

การไม่รวมผล
ของ TFRS 15 

ไตรมาส 
1/2561 

ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
1/2562 

%YoY %QoQ  

ก าไรจากการด าเนินงาน 10,879  9,202  10,063  -7.5% 9.3%  10,024  (39)  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 8,079  8,919  8,847  10% -0.8%  8,847             -    
(ก าไร)/ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์ -   (20) 29  NA -245%  29             -    
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  (48)  (32)  (35) -27% 7.4%   (35)            -    
ค่าใชจ้่ายการเงนิอื่นๆ  (6) 2  3  -155% 61%  3             -    
EBITDA 18,905  18,071  18,906  0.0% 4.6%  18,868  (39) 
อตัราก าไร EBITDA margin (%) 46.2% 40.5% 43.1%    43.6%  
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ฐานะการเงิน (ล้านบาท/ร้อยละ
ของสินทรพัยร์วม) 

มาตรฐานบญัชี TFRS 15  
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ไตรมาส 
1/2561 

ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
1/2562 ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 1/2562 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  9,067  3.1% 20,498  6.9%  เงนิกูต่้อส่วนของผูถ้อืหุน้  2.1 1.9 1.8 
เงนิลงทุนระยะสัน้  2,221  0.8% 1,997  0.7%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุ้น 1.9 1.7 1.4 
ลกูหนี้การคา้  16,361  5.6% 15,887  5.4%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอ EBITDA 1.2 1.3 1.1 
สนิคา้คงเหลอื  3,823  1.3% 3,615  1.2%  อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.5 0.5 0.6 
อื่นๆ  3,433  1.2% 4,041  1.4%  Interest Coverage  13 12 13 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  34,905  12% 46,038  16%  Debt Service Coverage Ratio  17 2.9 4.2 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่  111,749  38% 109,610  37%  ผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 65% 55% 53% 
โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  130,212  45% 127,833  43%     ตวัเลขจากงบก าไรขาดทนุเป็นตวัเลขตัง้แต่ตน้ปี เทยีบใหเ้ป็นเตม็ปี  

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  5,092  1.8% 5,116  1.7%      

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  3,210  1.1% 2,871  1.0%  ตารางการช าระหน้ี  ตารางช าระค่าใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 

อื่นๆ  5,337  1.8% 5,165  1.7%  ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 1800MHz 900MHz 

สินทรพัยร์วม  290,505  100% 296,634  100%  2562 7,789 3,364  -  4,020 
เจา้หนี้การคา้  18,422  6.3% 18,704  6.3%  2563 - 14,829 3,128 59,574 
ส่วนของเงนิกูถ้งึก าหนดช าระใน 1 ปี  17,104  5.9% 11,206  3.8%  2564 1,776 12,079 3,128 - 
ผลตอบแทนคา้งจ่าย  5,362  1.8% 5,362  1.8%  2565 - 13,440  -   -  
อื่นๆ  31,877  11% 44,093  15%  2566 7,820 6,550  -   -  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  72,764  25% 79,365  27%  2567 6,638 5,150  -   -  
หุน้กูแ้ละเงนิกูร้ะยะยาว  92,030  32% 92,021  31%  2568 -  5,300   -   -  
อื่นๆ  68,042  23% 68,480  23%  2569 7,180  750   -   -  
รวมหน้ีสิน  232,836  80% 239,865  81%  2570 9,000 750 - - 
ก าไรสะสม  32,505  11% 31,620  11%  2571 - 750 - - 
อื่นๆ  25,163  8.7% 25,149  8.5%       

รวมส่วนผู้ถือหุ้น  57,669  20% 56,769  19%  อนัดบัเครดิต    

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

          

แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนประจ าไตรมาส 1/2562  (ลา้นบาท) 
แหล่งท่ีมาของเงินทุน  แหล่งใช้ไปของเงินทุน  

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 21,104 เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 3,123 
เงนิรบัจากการขายสนิทรพัย์ 19 ภาษเีงนิได้ 493 
ดอกเบี้ยรบั 36 ช าระตน้ทุนทางการเงนิและสญัญาเชา่ทางการเงนิ 218 
  ช าระเงนิกูร้ะยะสัน้ 5,900 
  เงนิสดเพิม่ขึน้ 11,425 
รวม 21,159 รวม 21,159 
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มมุมองของผูบ้ริหารต่อแนวโน้มและกลยทุธ์ในปี 2562 (คงเดิม)  

คาดการณ์ทัง้หมดไม่รวมผลจากมาตรฐานบญัชี TFRS 15  
รายได้การให้บริการหลกั  เตบิโตในอตัราเลขตวัเดยีวระดบักลาง (mid-single digit) 
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 าคญัตอ่การขยายการเติบโตในธุรกจิอนิเทอรเ์น็ต
ความเรว็สูงและการใหบ้รกิารลูกคา้องคก์ร พรอ้มผลกัดนับรกิารดจิทิลัเซอร์วสิใหม่ๆ ใหเ้กดิขึ้น โดยภาพรวม เอไอเอสคาดการณ์รายไดก้ารใหบ้รกิารหลกัจะเตบิโตดว้ย
อตัราเลขตวัเดยีวระดบักลางเมือ่เทยีบกบัปีก่อน โดยใหค้วามส าคญักบัการเพิม่สว่นแบ่งตลาดในระดบัทีเ่หมาะสม ทัง้เพือ่การรกัษาฐานลกูคา้และรายไดใ้นธุรกจิหลกั และ
เพือ่การขยายการเตบิโตในธุรกจิใหม่ 

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

ธุรกจิเอไอเอส ไฟเบอร ์หรอือนิเทอร์เน็ตบา้น มกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนื่องหลงัจากใหบ้รกิารมาเป็นระยะเวลา 4 ปี และปัจจุบนัมสีว่นแบ่งตลาดเชงิผูใ้ช้บรกิารรอ้ยละ 8 การ
มุง่เน้นเจาะกลุ่มลกูคา้ทีม่คีุณภาพท าใหร้ายไดจ้ากธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงมสีดัสว่นเพิม่ขึ้น และเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการเขา้ถึงบรกิารในบ้านใหแ้ก่ลกูคา้ ในปี 2562 
เอไอเอสมเีป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการท าตลาดแบบ FMC (Fixed-Mobile Convergence) หรอืการผนวกรวมบรกิารทัง้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และโทรศพัท์มอืถือเป็น
แพก็เกจรวมทีใ่หบ้รกิารกบัลกูคา้ อาศยัการตอ่ยอดจากฐานลกูคา้โทรศพัทเ์คลือ่นที ่และการน าเสนอแพก็เกจทีต่อบโจทยก์ับครอบครวัในบา้นพกัอาศยั 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 (รวมสว่นทีเ่ป็นบรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที)่ 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 เพื่ อ
สนับสนุนการเตบิโตในปี 2562 เอไอเอสจะยงัคงงบการตลาดที่เพยีงพอเพื่อรกัษาความเป็นผูน้ าในตลาดโทรศพัท์เคลื่อนที่ รวมถึงการขยายการเตบิโต ในธุรกจิอื่นๆ 
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 า คญัต่อการรกัษาสถานะ
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 อีกทัง้บรษิทั และผูบ้รหิาร/พนกังาน ไมอ่าจควบคุมหรอืรบัรองความเกีย่วขอ้ง ระยะเวลาทีจ่ะเกดิขึน้ หรอืความถูกตอ้งของขอ้มูล
ดงักล่าว         
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