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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าปี 2562 

ภาพรวมโดยสรปุ
ธรุกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีขยายตวัท่ามกลางการแข่งขนั 
ในปีทีผ่่านมา แมว้่าสภาวะเศรษฐกจิจะชะลอตวัและมกีารแขง่ขนัทีสู่งในตลาด 
รายได้จากธุรกจิโทรศพัท์เคลื่อนที่ยงัคงเติบโตทีร่อ้ยละ 4.2 มาอยู่ที ่130,062 
ลา้นบาท เป็นผลจากการเตบิโตของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารรอ้ยละ 2 และการเตบิโต
ของรายได้เฉลี่ยต่อหวั (ARPU) ร้อยละ 2 โดยภาพรวมของปีนี้มกีารแข่งขนั
ปรบัตวัดขีึน้จากปีก่อนหน้า จากการยกเลกิแพก็เกจแบบใชง้านดาตา้ไมจ่ ากดั
ด้วยความเรว็คงที่ (Fixed-Speed Unlimited Data) อย่างไรกต็าม ในช่วงครึ่ง
หลงัของปี  2652 ผู้ให้บรกิารต่างออกแพ็กเกจดงักล่าวในระบบเติมเงนิและ
ยงัคงมใีห้บรกิารอย่างต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2563 ด้วยผลของแพ็กเกจแบบใช้
งานดาต้าไม่จ ากดั ประกอบกบัแนวโน้มลูกค้าระบบเตมิเงนิย้ายการใชง้านไป
ระบบรายเดือนส่งผลให้ปรมิาณการใช้งานดาต้า 4G เพิม่ขึน้ร้อยละ 17 เป็น 
12.7 กกิะไบต/์เลขหมายทีใ่ชด้าต้า/เดอืน ในขณะทีส่ดัส่วนผูใ้ชเ้ครื่องโทรศพัท ์
4G เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 71  
 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงสู่ฐานผูใ้ช้บริการในระดบั 1 ล้านราย 
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์เอไอเอสไฟเบอร์เติบโตอย่าง
แขง็แกร่งและบรรลุเป้าหมายผู้ใชบ้รกิาร 1 ล้านรายในปี 2562 โดยส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในเชงิจ านวนผูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 8 เป็นรอ้ยละ 10 ซึ่ง
เป็นผลจากแพ็กเกจอนิเทอร์เน็ตบ้านที่มีราคาจูงใจ และเสรมิด้วยการเน้น
การตลาดและการขายกบัฐานลูกค้าโทรศพัท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส โดยรวม
ธุรกิจนี้มรีายได้ปี 2562 อยู่ที่ 5,722 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 29 เทยีบกบัปี
ก่อน คดิเป็นรอ้ยละ 4 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ทัง้นี้ ธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตได้
เริม่สรา้งผลก าไรสุทธใินปีนี้เป็นปีแรก  

สร้างการเติบโตในธรุกิจบริการดิจิตอล 
มุง่มัน่ขยายธรุกจิบรกิารดจิติอลดว้ยการสรา้งฐานลูกคา้ทัง้จากกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 
และลูกค้าองค์กร โดย AIS PLAY บรกิารวดิโีอคอนเทนต์เตบิโตจากการสรา้ง

การรบัรูใ้นแบรนด ์และสามารถเพิม่ผูร้บัชมประจ าต่อเดอืนสูงกว่า 2 ลา้นรายใน
ปี 2562 ส าหรบัธุรกิจใหบ้รกิารลูกค้าองค์กร เช่น การให้บรกิารดาต้าแก่ลูกค้า
องค์กร (EDS) , ดาตาเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ (data center & cloud) 
รวมถงึการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีก่บัลูกคา้องคก์ร มสีดัส่วนรอ้ยละ 10 ของ
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลกั และเตบิโตใกลเ้คยีงคาดการณ์ จากความตอ้งการ
ของตลาดทีสู่งขึน้และแบรนดท์ีแ่ขง็แกรง่ของเอไอเอสและซเีอสแอล 
 

ผลการด าเนินงานปี 2562 และคาดการณ์ปี 2563 
ผลการด าเนินงานปี 2562 เป็นไปตามที่คาดการณ์ โดยรายได้จากบริการ 
เท่ากับ 140,454 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.3 ใกล้เคียงคาดการณ์ที่ให้ไว้ 
EBITDA เท่ากบั 78,463 ล้านบาท เตบิโตร้อยละ 6.3 จากการบรหิารจดัการ
ต้นทุนที่ด ีในขณะที่อตัรา EBITDA margin อยู่ทีร่้อยละ 42.8 ซึ่งใกล้เคยีงกบั
คาดการณ์ ด้านก าไรสุทธอิยู่ที่  31,051 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.6 และงบ
ลงทนุรวมทัง้ปีเทา่กบั 20,000 ลา้นบาท เทยีบกบัคาดการณ์งบลงทนุทีว่างแผน
จะใชท้ี ่20,000 – 26,000 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2563 เอไอเอสยงัคงมุง่รกัษาความเป็นผูน้ าในธรุกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
โดยเน้นคุณภาพของโครงขา่ยทีโ่ดดเด่น การตอบสนองต่อการแขง่ขนัในด้าน
ราคา และการดูแลลูกค้า เพื่อร ักษาฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ ส าหรับธุรกิจ
อนิเทอร์เน็ตบ้าน เอไอเอสไฟเบอร์วางเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าจาก
ผู้ใช้บริการของธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่ ด้านธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรและ
บรกิารดิจติอลยงัคงขยายฐานผูใ้ชบ้รกิารพรอ้มการขยายพนัธมติรทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้เป้าหมายทางผลการด าเนินงานและทางการเงนิประจ าปี 
2563 จะขึน้อยู่กบัการประมลูคลื่นความถีซ่ึง่จะจดัขึน้ในชว่งวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์
2563 ดงันัน้ เอไอเอสจะประกาศคาดการณ์ทางการเงนิส าหรบัปี 2563 อย่าง
เป็นทางการหลงัจากการประมลูคลื่นความถี่ดงักล่าว 

 

เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2562 
1. ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เอไอเอสได้เริ่มใช้มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 15 (TFRS 15) เกี่ยวกับรายได้จากสัญญากับลูกค้า โดยเฉพาะการขาย

โทรศพัทม์อืถอืทีต่ดิสญัญาบรกิารในระบบรายเดอืน โดยมกีารจดัสรรรายไดใ้หมร่ะหว่างรายไดค้่าเครื่องโทรศพัทแ์ละรายไดก้ารใหบ้รกิาร รวมถงึตน้ทนุ
การตลาด ในขณะทีส่่วนลดค่าเครื่องจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยร์อตดัจ าหน่ายตามสญัญาและมกีารตดัจ าหน่ายโดยทยอยหกัออกจากรายได้ตามอายุของ
สญัญาบรกิารกบัลูกคา้ ทัง้นี้ เพื่อทีจ่ะสามารถเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานกบัปี 2561 เอกสารชดุนี้จงึจดัท าบนงบการเงนิตามมาตรฐานเดมิทีย่งัไมไ่ด้
ปรบัใชม้าตรฐานบญัชฉีบบัที ่15 

2. ในเดอืนมถิุนายน 2562 เอไอเอสไดร้บัการจดัสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮริตซ์ จ านวน 2x10 เมกะเฮริตซ ์ซึง่จะใชใ้บอนุญาตดงักล่าวไดป้ระมาณไตร
มาส 4/2563 

3. ในไตรมาส 3/2562 เอไอเอสไดเ้ขา้ท าสญัญาระงบัขอ้พพิาทกบัทโีอทเีกีย่วกบัเสาและการอปุกรณ์โทรคมนาคม โดยการท าขอ้ตกลงในครัง้นี้สามารถลด
ค่าใชจ้า่ยสุทธ ิ(หลงัหกัรายได)้ จากการเชา่เสาโทรคมนาคมประมาณ 100 ลา้นบาทต่อเดอืน พรอ้มกบัยุตกิารเชา่อปุกรณ์ในไตรมาส 3/2562 ท าให้
เกดิค่าใชจ้า่ยรายการพเิศษ 121 ลา้นบาทในไตรมาสเดยีวกนั 
 

มาตรฐานบญัชีใหม่ปี 2563: ตัง้เตว่นัที ่1 มกราคม 2563 เอไอเอสไดเ้ริม่ใชม้าตรฐานบญัชฉีบบัที ่9 และ 16 TFRS 9 และ 16 
มาตรฐานบญัชีไทยฉบบัท่ี 9 (TFRS9): เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานก าหนดเกี่ยวกบัการวดัมูลค่าของเครื่องมอืทางการเงนิและการด้อยค่าของเครื่องมอืทางการเงนิ เพื่อกนัส ารองเผื่อความเสยีหายที่ อาจจะ
เกดิขึน้จากเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานบญัชีไทยฉบบัท่ี 16 (TFRS16): สญัญาเช่า 
ค่าเช่าจากการด าเนินงานจะถูกรบัรูเ้ป็น “สินทรพัย์สิทธกิารใช”้ และ “หนี้สนิตามสญัญาเช่า” โดยจะมผีลกบัสญัญาเช่าระยะยาว เช่น สญัญาเช่าเสา
โทรคมนาคม การเชา่พืน้ที,่ อาคารและส านกังาน, และการโรมมิง่คลื่น 2100 เมกะเฮริตซ ์โดยรายการทางการเงนิทีส่ าคญัทีม่กีารเปลีย่นแปลงมดีงันี้ 
ก. หนี้สนิตามสญัญาเชา่ จะบนัทกึดว้ยมลูค่าปัจจบุนัของค่าเชา่คงเหลอืทีต่อ้งช าระตามสญัญาเชา่โดยคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ โดยหนี้สนิตามสญัญา

เชา่จะลดลงเมื่อมกีารช าระค่าเชา่ตลอดสญัญา 
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ข. สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้จะถูกบนัทกึภายใต้รายการ ‘สนิทรพัย’์ (ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์) ในจ านวนเดยีวกบัหนี้สนิตามสญัญาเชา่และจะถูกตดัค่า

เสื่อมตามระยะสญัญาโดยใชว้ธิเีสน้ตรง 
 

สภาวะตลาดและการแข่งขนั 

ในภาพรวม ตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนในปี 2562 มกีารแขง่ขนัทีป่รบัตวัดขีึน้จากปีก่อนหน้า จากการปรบัราคาแพค็เกจในชว่งครึง่แรกของปี 2562 ทัง้ในระบบรายเดอืน
และระบบเตมิเงนิ อย่างไรก็ตาม ตลาดมกีารน าเสนอแพก็เกจแบบใชง้านดาตา้ไม่จ ากดัดว้ยความเรว็คงทีใ่หก้บัลูกค้าระบบเตมิเงนิอกีครัง้ ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 
2562 ในขณะทีร่ะบบรายเดอืน ผูใ้หบ้รกิารยงัคงใชส้่วนลดค่าเครื่องโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่ป็นกลยุทธส์ าคญั เพื่อดงึดูดลูกคา้ทีต่้องการซื้อเครื่องโทรศพัทม์อืถอืและผูก
แพก็เกจรายเดอืน  

ส าหรบัตลาดอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงยงัคงมกีารแขง่ขนัทีร่นุแรงทัง้ด้านราคาและการแย่งชงิลูกคา้ใหม่  ผูใ้หบ้รกิารยงัคงเสนอส่วนลดครึง่ราคาเพื่อป้องกนัการยา้ย
ออกของลูกค้าเก่า รวมถงึเพื่อดงึดูดลูกคา้ใหม่ และนอกจากกลยุทธท์างดา้นราคาแลว้ ผูใ้หบ้รกิารยงัใชก้ลยุทธก์ารน าเสนอแพก็เกจไฟเบอรท์ีค่วามเรว็สูงขึน้ด้วย
ระดบัราคาเดมิ เชน่ ระดบัราคาเฉลีย่ประมาณ 500 บาท/เดอืน แต่ใหค้วามเรว็เพิม่ขึน้ 2 เทา่เป็น 200 เมกะบติต่อวนิาท ี
 

สรปุผลการด าเนินงานในปี 2562 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ณ สิน้ปี 2562 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.1 เทยีบกบัปีก่อน เป็น 42 ลา้นราย โดยมกีารเตบิโตมาจากลูกคา้ระบบรายเดอืนซึง่มผีูใ้ชบ้รกิาร
เพิ่มขึน้สุทธ ิ918,000 ราย ซึ่งเป็นผลจากการใชแ้คมเปญส่วนลดค่าเครื่องโทรศพัท์และการโอนย้ายของผูใ้ชบ้รกิารจากระบบเติมเงนิไปใชง้านระบบรายเดือน 
ในขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิมจี านวนใกล้เคยีงกบัปีก่อนหน้า ท าใหส้ดัส่วนของเลขหมายระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 20 ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมด 
เป็นรอ้ยละ 22 ในปี 2562 ส าหรบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อหวั หรอื ARPU ของระบบรายเดอืนปรบัตวัเพิม่ขึน้มาอยู่ที ่572 บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.1 เทยีบกบัปีก่อน ส่วน 
ARPU ของระบบเตมิเงนิลดลงรอ้ยละ 1.7 เทยีบกบัปีก่อนมาอยู่ที ่173 บาท ซึง่เป็นผลจากการแขง่ขนัดา้นราคาในระบบเติมเงนิ อย่างไรกต็าม ARPU เฉลีย่ทัง้ฐาน
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.0 เทยีบกบัปีก่อนเป็น 260 บาท ณ สิน้ปี 2562 

ส าหรบัธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตบ้าน เอไอเอสไฟเบอรม์ฐีานลูกค้าทัง้สิ้น 1 ล้านราย ณ สิ้นปี 2562 เตบิโตรอ้ยละ 42 จากปีก่อนหน้า หรอืมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารเพิม่สุทธ ิ
307,100 ราย อย่างไรกต็าม จากการแขง่ขนัดา้นราคาส่งผลให ้ARPU ลดลงรอ้ยละ 7.2 มาอยู่ที ่533 บาท 

 

 
 

ธรุกิจมือถือ 
ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 %YoY %QoQ 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร  
ระบบรายเดอืน 8,189,900 9,001,700 9,107,400 11% 1.2% 
ระบบเตมิเงนิ 32,979,300 32,556,400 32,906,400 -0.2% 1.1% 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 41,169,200 41,558,100 42,013,800 2.1% 1.1% 

  จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 
ระบบรายเดอืน 175,200 208,200 105,700 -40% -49% 
ระบบเตมิเงนิ 347,000 -114,500 360,000 0.9% 406% 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 522,200 93,700 455,700 -13% 386% 

  ARPU (บาท/เลขหมาย/เดอืน) 
ระบบรายเดอืน 571             569              572               0.1%              0.4%  
ระบบเตมิเงนิ 176             179              173       -1.7%              -3.2%  
เฉล่ีย 255             263              260              2.0%              -1.1%  
ระบบรายเดอืน (TFRS 15) -  531   537   -  1.1%  
ระบบเตมิเงนิ (TFRS 15) -  179   173   -   -3.2%  
เฉล่ีย (TFRS 15) -  254   252   -   -0.9%  

  MOU (นาท/ีเลขหมาย/เดอืน)  
ระบบรายเดอืน             244  225  212  -13% -5.8% 
ระบบเตมิเงนิ             121  82  92  -24% 12% 
เฉล่ีย             145  113  118  -19% 4.4% 

  VOU (กกิะไบต/์หมายเลขทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต/เดอืน) 
ระบบรายเดอืน 14.0 16.2 16.6 19% 2.5% 
ระบบเตมิเงนิ 9.8 10.5 11.1 13% 5.7% 
เฉล่ีย 10.9 12.1 12.7 17% 5.0% 

  อตัราการใชเ้ครื่องโทรศพัท์      
โทรศพัทม์อืถอื 4G 59% 69% 71% - - 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 %YoY %QoQ 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร   730,500     937,000      1,037,600 42%      11% 
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สรปุผลประกอบการไตรมาส 4/2562 
รายไดร้วมของไตรมาส 4/2562 เทา่กบั 49,464 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เทยีบกบัปีก่อน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.8 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากการเตบิโตของรายได้
จากขายซมิและอุปกรณ์ซึ่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 36 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 85 เทยีบกบัไตรมาสก่อนมาอยู่ที ่ 10,449 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการวางจ าหน่ายของ
ไอโฟนรุ่นใหม่ในไตรมาส 4/2562 รายได้จากการให้บริการส าหรบัไตรมาส 4/2562 เท่ากับ 35,571 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.6 เทียบกับปีก่อนจากธุรกิจ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง อย่างไรกต็าม รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทรงตวัเทยีบกบัไตรมาสก่อน เป็นผลจากรายไดต้่อหวั หรอื ARPU ของ
ระบบเตมิเงนิซึ่งถูกกดดนัจากแพก็เกจแบบใชง้านไดไ้ม่จ ากดัด้วยความเรว็คงที ่(Fixed-Speed Unlimited data) แมว้่าจะมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้สุทธ ิ455,700 
ราย 

ดว้ยการขยายโครงขา่ยเพื่อรองรบัการใชง้าน 4G และการขยายบรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง ส่งผลใหต้น้ทนุการใหบ้รกิารของไตรมาส 4/2562 เท่ากบั 20,752  
ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยทีร่อ้ยละ 1.8 เทยีบกบัปีก่อน และทรงตวัเมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน โดยส่วนหนึ่งไดร้บัผลบวกจากค่าเชา่ทีล่ดลงหลงัการตกลงยุตขิอ้พพิาท
กบัทโีอท ีส าหรบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารอยู่ที ่8,807 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26 เทยีบกบัปีก่อนหน้า และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 เทยีบกบัไตรมาสก่อน เป็นผล
จากการเสรมิภาพลกัษณ์ของแบรนด ์การใหส้่วนลดค่าเครื่องโทรศพัทม์อืถอืและกจิกรรมทางการตลาดตามชว่งฤดูกาล 

โดยสรปุในไตรมาส 4 มกี าไรก่อนภาษแีละค่าเสื่อม หรอื EBITDA เทา่กบั 19,305 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.8 เทบีกบัปีก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 8.7 เทยีบกบัไตรมาส
ก่อน หรอืคดิเป็นอตัราก าไร EBITDA margin ทีร่อ้ยละ 39 และมกี าไรสุทธอิยู่ที่ 7,032 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.8 เทยีบกบัปีก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 19 เทยีบกบั
ไตรมาสก่อน ซึง่เป็นผลจากการบนัทกึค่าเชา่เสาทีล่ดลงในไตรมาสที ่3/2562 

สรปุงบการเงินประจ าปี 2562 (ไม่รวมผลจาก TFRS 15)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้ 

ในปี 2562 เอไอเอสสรา้งรายไดร้วมอยู่ที ่183,432 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.0 

เมื่อเทยีบกบัปืก่อน ตามการเตบิโตของธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนทีซ่ึ่งเป็นธุรกจิที่

สร้างรายได้หลกั รวมถึงธุรกิจอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูงซึ่งเติบโตสูง ส าหรบั

ธรุกจิบรกิารลูกคา้องค์กรซึง่อยู่ในหมวดรายไดอ้ื่นๆ ซึง่ในปี 2562 มกีารเตบิโต

ในระดบัสูงจากการเพิม่ขึน้ของพนัธมติรทางธรุกจิและผูใ้ชบ้รกิาร 

รายได้จากการให้บริการหลกั (ไมร่วมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยและรายไดจ้ากการ

เป็นพธัมติรกบัทโีอท)ี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.3 อยู่ที ่140,454 ล้านบาท โดยเป็นไป

ตามคาดการณ์ การเตบิโตของรายไดม้าจากจ านวนลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ทัง้จากลกูคา้

ระบบรายเดอืนและอนิเตอรเ์น็ตบา้นความเรว็สูง 

 รายได้จากธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เท่ากบั 130,062 ล้านบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 4.2 เทยีบกบัปีก่อน จากการเตบิโตของลูกคา้ระบบรายเดอืนและ
รายได้เฉลี่ยต่อหวั (APPU) ทีเ่พิม่ขึน้จากการปรบัราคาแพก็เกจในช่วง
ครึ่งแรกของปี 2562 และถึงแม้การแข่งขนัในตลาดระบบเติมเงินจะ
รุนแรงขึน้ในครึ่งปีหลงั แต่ ARPU เฉลี่ยยงัคงปรบัเพิม่จาก 254 บาท 
เป็น 259 บาท ณ สิน้ปี 2562 

 รายได้จากธุรกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง อยู่ที ่5,722 ล้านบาท เตบิโต
ร้อยละ 29 เทียบกบัปีก่อน โดยในปี 2562 เอไอเอสไฟเบอร์ได้บรรลุเป้า
ฐานลูกคา้ 1 ล้านราย โดยมลีูกค้าเพิม่ขึน้ 307,100 ราย จากความมุ่งมัน่
พฒันาโครงขา่ยและบรกิารหลงัการขายอย่างต่อเนื่องด้วยระดบัราคาที่
แ ข่ ง ข ัน ได้  อี ก ทั ้ง ยั ง ใ ช้ ก ล ยุ ท ธ์ เ น้ น ก า ร ขา ย กับ ฐ า น ลู ก ค้ า
โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องเอไอเอสด้วยการน าเสนอแพคเกจรวมทัง้บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ต โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และคอนเทนท ์

 รายได้การให้บริการอ่ืนๆ ซึ่งรวมรายได้รายได้การให้บรกิารดาต้าแก่
ลูกค้าองค์กร (EDS) และรายได้อื่นๆ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เป็น 4,670 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่มาจากการใหบ้รกิารดาต้าแก่ลูกค้าองค์กร (EDS) , ดาตา
เซน็เตอรแ์ละบรกิารคลาวด ์(data center & cloud) 

รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้จากการเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที

อยู่ที ่13,557 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 28 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการ

ตกลงเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ีโดยเอไอเอสมกีารบนัทกึรายได้ค่าบรกิารพื้นที่

และบ ารงุรกัษา ทัง้นี้ รายไดส้่วนนี้ถูกชดเชยดว้ยค่าเช่าเสาซึง่บนัทกึอยู่ภายใต้ 

‘ตน้ทนุการใหบ้รกิาร’ 

รายได้การขายเคร่ืองมือถือและซิม อยู่ท่ี 29,422 ล้านบาทเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 
เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากแคมเปญการใหส้่วนลดเครื่องมอืถอืทีย่งั
มตี่อเนื่องและการวางจ าหน่ายของไอโฟน 11 
 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ในปี  2652 ต้นทุนการให้บรกิารอยู่ที่  81,487 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.2 
เทยีบกบัปีก่อน จากการขยายโครงขา่ย 

จ านวนผูใ้ชบ้รการทีเ่พิม่ขึน้      53,800       81,600       100,600      87%       23% 
ARPU (บาท/ราย/เดอืน)         574            549            533            -7.2%            -2.8%  

สดัส่วนรายได้แบ่งตามประเภทของธรุกิจ  

การขายเครื่องมอืถอืและซิม, 16% 

การเติบโตของรายได้แบ่งตามประเภทของธรุกิจ 

การขายเครื่องมอืถอืและซิม 

ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้
จากการเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที 

ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 

ธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

+14% 

+28% 

+29% 

+4.2% 

+11% ธุรกิจลูกค้าองคก์รและอ่ืนๆ 

ธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี, 71% 

ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้
จากการเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที, 7% 

ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง,3% 
ธุรกิจลูกค้าองคก์รและอ่ืนๆ,3% 
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 ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  อยู่ที ่5,792 ล้านบาท เพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 1.2 เทยีบกับปีก่อน ตามรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น โดย
ตน้ทุนค่าธรรมเนียมต่อรายไดก้ารใหบ้รกิารอยู่ทีร่อ้ยละ 4.1 ของรายได้
จากการใหบ้รกิารหลกั เทยีบกบัรอ้ยละ 4.3 ในปี 2561 

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย เท่ากบั 36,598 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 10 เนื่องจากการลงทุนในโครงขา่ย 4G, การขยายอนิเทอรเ์น็ต
บา้นความเรว็สูงอย่างต่อเนื่อง อกีทัง้การไดม้าซึง่คลื่นความถีย่่าน 1800 
เมกะเฮริตซ ์ในชว่งเดอืนกนัยายน ปี 2561  

 ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายการเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที (หลงั
หกัรายรบัค่าเช่าจากทีโอที) อยู่ที ่19,073 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 5.5 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มาจากการลดลงของค่าเช่าหลังการยุติข้อ
พพิาทกบัทโีอท ี 

 ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ ซึ่งมาจากต้นทุนคอนเทนต์วิดีโอ ค่า
คอมมชิชัน่ระบบเติมเงนิ และต้นทุนค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย อยู่ที่ 9,699
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.9 เทียบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากค่า
เชื่อมโยงโครงขา่ยทีล่ดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที ่30,526 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 16 
เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้าโดยสาเหตุหลักมาจาก ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและ
ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน 

 ค่าใช้จ่ายการตลาด อยู่ที่ 11,320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อน เนื่องมาจากการเสรมิภาพลกัษณ์ของแบรนด์ และการ
ใหส้่วนลดค่าเครื่องโทรศพัทม์อืถอื 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อยู่ที ่19,205 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เทียบกับปีก่อน มาจากการบันทึกรายการพิเศษ
เกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายพนักงานจากการส ารองเงนิชดเชยตามกฎหมายเมื่อ
ไตรมาสสอง และค่าใชจ้า่ยส าหรบัพนกังานในไตรมาสที ่4 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ อยู่ที่ 308 ล้านบาทเพิ่มขึน้จาก 119 ล้าน
บาทในก่อน เป็นผลมาจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ผนัผวนโดยเป็นก าไรที่บนัทกึ
ตามการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนของตลาด ทัง้นี้  บริษัทมกีารท า
สญัญาป้องกนัความเสีย่งส าหรบัหนี้ในสกุลเงนิต่างประเทศเตม็จ านวน 

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที ่4,777ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.2 จากปีก่อนหน้า เป็น
ผลมาจากการช าระหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้โดยประมาณ 15,000 ลา้นบาท โดย 
ณ สิ้นปี 2562 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลงจาก 109,128 ล้านบาท เป็น 
94,128 ลา้นบาท บรษิทัยงัคงมตีน้ทนุทางการเงนิเฉลีย่คงทีร่อ้ยละ 3.0 ต่อปี 

 

 

ก าไร 

ในปี 2562 เอไอเอสม ีEBITDA เท่ากบั 78,463 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.3 
เทยีบกับปีก่อน จากผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นทัง้รายได้จากการให้บรกิารที่

เพิม่ขึน้ประกอบกบัตน้ทนุทีล่ดลงจากการยุตขิอ้พพิาทกบัทโีอท ีส่งผลใหอ้ตัรา
ก าไร EBITDA margin อยู่ทีร่อ้ยละ 42.8 ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ ก าไรสุทธิ
อยู่ที ่31,051ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 4.6 เทยีบกบัปีก่อน 

ฐานะการเงิน (รวมผลจาก TFRS 51) 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 เอไอเอสมสีนิทรพัย์รวมทัง้สิ้น 289,669 ล้านบาท ลดลง
เล็กน้อยที่ร้อยละ 0.3 เทียบกับปีก่อน จากการตดัจ าหน่ายใบอนุญาตคลื่น
ความถี ่ชดเชยดว้ยเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้จาก 9,067 ลา้นบาทเป็น 19,637 ลา้นบาท 
ณ สิน้ปี 2562 ซึ่งเป็นเงนิสดจากการด าเนินงาน ส าหรบัสนิคา้คงเหลอื ณ สิน้ปี 
2562 เท่ากบั 4,829 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 26 จากปีก่อน จากการส ารอง
สนิค้าคงเหลือโทรศพัท์เคลื่อนที่มยีอดขายเพิ่มขึน้ โดยระยะเวลาขายสินค้า
เฉลีย่อยู่ทีร่ะดบั 51 วนั ใกลเ้คยีงกบัปีก่อน และลูกหนี้สุทธเิทา่กบั 16,277 ลา้น
บาท คงทีเ่มื่อกบัปีก่อน โดยระยะเวลาเกบ็หนี้เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 35 วนัเป็น 
36 วัน ทัง้นี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรบัปี 2562 เท่ากบั 1 ,765 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23 จากปีก่อน ตามการเติบโตของธุรกจิอนิเทอร์เน็ตบ้านและ
ลูกคา้ระบบรายเดอืนทีม่ากขึน้ 
 

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 เท่ากบั 220,075 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 5.4 เทยีบ
กบัปีก่อน ตามการลดลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวทีล่ดลงรอ้ยละ 25 อย่างไรกต็าม 
เจา้หนี้การค้าอยู่ที ่22,037 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 จากปีก่อน ตามสนิเชื่อ
จากคู่คา้ (Vendor Financing) จากการขยายโครงขา่ย ส่งผลใหร้ะยะเวลาช าระ
หนี้เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก 58 วนั มาอยู่ที ่65 วนั โดยเอไอเอสมสี่วนของผูถ้อืหุน้
ทัง้สิ้น 69,394 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 เทยีบกบัปีก่อนจากก าไรสะสมที่
เพิ่มขึ้น โดยสรุป เอเอสยังคงรกัษาสถานะการเงนิที่แขง็แรงด้วยอตัราส่วน
สภาพคล่องและอตัราส่วนก าไร EBIT ต่อดอกเบี้ย (interest coverage) อยู่ที่ 
0.4 เทา่ และ 13 เท่า ตามล าดบั ทัง้นี้ ณ สิ้นปี 2562 เอไอเอสมหีนี้สนิทีม่ภีาระ
ดอกเบี้ยรวมทัง้สิ้น 94,128 ล้านบาท และมอีตัราส่วนหนี้สินสุทธติ่อ EBITDA 
อยู่ที ่1.0 เทา่ ลดลงจาก 1.3 เทา่จากสิน้ปีก่อน 

กระแสเงินสด 
ในปี 2562 เอไอเอสสรา้งกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (หลงัหกัภาษี) 
เท่ากบั 76,627 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 11 จากปีก่อน ตามการเติบโตของ 
EBITDA ส าหรบักระแสเงินสดจากการลงทุน เอไอเอสใช้งบลงทุนไปทัง้สิ้น 
23,029 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 20,198 ลา้นบาทในปีก่อน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16 
ของรายได้จากการให้บรกิาร นอกจากนี้ เอไอเอสได้ช าระค่าใบอนุญาตคลื่น
ความถี ่เป็นเงนิ 4,020 ลา้นบาท ส่งผลใหม้กีระแสเงนิสดอสิระ (กระแสเงนิสด
จากการด าเนินงาน หกัค่าใชจ้า่ยในการลงทุนและค่าใบอนุญาต) อยู่ที ่33,062 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 28,398 ล้านบาทในปีก่อน ส าหรบักระแสเงนิสดจากการ
จดัหาเงนิ เอไอเอสจ่ายเงนิกูย้มืสุทธจิ านวน 15,054 ลา้นบาท และจ่ายเงนิปัน
ผลทัง้สิ้น 21,050 ล้านบาท โดยสรุป เอไอเอสมเีงนิสดเพิ่มขึ้นในปี 2562 ที่ 
10,570 ลา้นบาท เป็นผลใหม้เีงนิสดสุทธจิ านวน 19,637 ลา้นบาท 
  
  

1 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 ทีเ่ริม่ประกาศใชต้ัง้แตว่นัที่ 5 พ.ค. 2562 ไดก้ าหนดอตัราคา่ชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้ง ส าหรบัลูกจา้งซึ่งท างานตดิตอ่กนัครบ 20 ปีขึน้ไปให้

มสีทิธไิดร้บัคา่ชดเชยไมน้่อยกวา่อตัราสุดทา้ย 400 วนั จากเดมิก าหนดไวท้ี่ 300 วนั 
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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าปี 2562 

 
งบก าไรขาดทุน (ลา้นบาท) 

ไมร่วมผลจากTFRS 15 
ไตรมาส 
4/2561 

ไตรมาส 
3/2561 

ไตรมาส 
4/2562 

%YoY %QoQ 2561 2562 %YoY 

รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ 31,426  32,880 32,716 4.1% -0.5% 124,784 130,062 4.2% 
รายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 1,212  1,475 1,579 30% 7.0% 4,436 5,722 29% 
รายไดก้ารใหบ้รกิารอืน่ๆ 1,045  1,172 1,276 22% 8.9% 4,208 4,670 11% 

รายได้การให้บริการหลกั  33,683  35,527 35,571 5.6% 0.1% 133,429 140,454 5.3% 
รายไดค้า่เชือ่มโยงโครงขา่ยและการเป็น
พนัธมติรกบัทโีอท ี 

3,202  4,278 3,443 7.5% -20% 10,576 13,557 28% 

รายได้การให้บริการ  36,885  39,804 39,014 5.8% -2.0% 144,005 154,010 6.9% 
รายไดจ้ากการขายซมิและอุปกรณ์ 7,699  5,652 10,449 36% 85% 25,851 29,422 14% 
รวมรายได้ 44,584  45,457 49,464 11% 8.8% 169,856 183,432 8.0% 

ตน้ทนุคา่ธรรมเนยีม (1,420) (1,467) (1,459) 2.7% -0.6% (5,723) (5,792) 1.2% 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (8,767) (9,410) (9,600) 9.5% 2.0% (33,282) (36,598) 10% 
คา่ใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย (7,366) (7,416) (7,293) -1.0% -1.7% (26,929) (29,399) 9.2% 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารอืน่ๆ (2,830) (2,455) (2,401) -15% -2.2% (10,766) (9,699) -9.9% 

รวมต้นทุนการให้บริการ (20,383) (20,748) (20,752) 1.8% 0.0% (76,700) (81,487) 6.2% 
ตน้ทนุการขายซมิและอุปกรณ์ (8,032) (5,889) (10,656) 33% 81% (26,756) (30,412) 14% 
รวมต้นทุน (28,414) (26,637) (31,408) 11% 18% (103,456) (111,899) 8.2% 
ก าไรขัน้ต้น 16,170  18,820 18,056 12% -4.1% 66,400 71,533 7.7% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (6,968) (7,227) (8,807) 26% 22% (26,295) (30,526) 16% 

คา่ใชจ้่ายการตลาด (2,713) (2,570) (3,447) 27% 34% (9,550) (11,320) 19% 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารและอืน่ๆ (4,255) (4,656) (5,360) 26% 15% (16,745) (19,205) 15% 

ก าไรจากการด าเนินงาน 9,202  11,594 9,248 0.5% -20% 40,105 41,009 2.2% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 129  (44) 16 -88% -136% 119 308 160% 
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) อืน่ 118  127 234 99% 84% 560 687 23% 
คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ (1,288) (1,195) (1,171) -9.1% -2.0% (5,148) (4,777) -7.2% 
ภาษเีงนิได้ (1,320) (1,803) (1,295) -2.0% -28% (5,923) (6,174) 4.3% 
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (1.3) (0.8) (1) -35% 0% (32) (3) -91% 
ก าไรสุทธิ 6,839  8,679 7,032 2.8% -19% 29,682 31,051 4.6% 
         
ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็น
พนัธมิตรกบัทีโอที 

5,185 3,953 4,730 -8.8% -20% 20,192 19,073 -5.5% 

         

EBITDA (ลา้นบาท) 
Pre-TFRS 15 

4Q18 3Q19 4Q19 %YoY %QoQ FY18 FY19 %YoY 
ก าไรจากการด าเนนิงาน  9,202 11,594 9,248 0.5% -20% 40,105 41,007 2.3% 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  8,919 9,572 9,758 9.4% 1.9% 33,879 37,229 9.9% 
(ก าไร)/ขาดทนุจากการขายสนิทรพัย์  (20) (3) 331 -1777% -10487% 2 371 15443% 
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร  (33) (30) (33) 5.7% 15% (177) (144) -18% 
คา่ใชจ้่ายการเงนิอืน่ๆ  2 3 (0) -113% -110% (18) (0) -100% 
EBITDA 18,071 21,135 19,305 6.8% -8.7% 73,792 78,463 6.3% 
อตัราก าไร EBITDA 40.5% 46.5% 39.0%   43.4% 42.8%  
         

ก าไรก่อนรายการพิเศษ (ล้านบาท) 
Pre-TFRS 15 

4Q18 3Q19 4Q19 %YoY %QoQ FY18 FY19 %YoY 
EBITDA  18,071 21,135 19,305 6.8% -8.7% 73,792 78,463 6.3% 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย  - - - NA NA 134 - NA 
 เงนิส ารองพนกังานตามกฎหมาย (กอ่นภาษ)ี  - - - NA NA - 636 NA 
การเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ี - -479 - NA NA - -479 NA 

EBITDA ท่ีไมร่วมรายการพิเศษ  18,071 20,656 19,305 15% 4.6% 73,926 78,620 6.4% 
อตัราก าไร EBITDA ไมร่วมรายการพเิศษ  40.5% 45.4% 39.0% - - 43.5% 42.9% - 
         
ก าไรสุทธิ 6,839 8,679 7,032 2.8% -19% 29,682 31,051 4.6% 
ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย  - - - NA NA 134 - NA 
เงนิส ารองพนักงานตามกฎหมาย (หลงัภาษ)ี  - - - NA NA - 509 NA 
การเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ี - -383 - NA NA - -383 NA 

ก าไรสุทธิท่ีไมร่วมรายการพิเศษ  6,839 8,296 7,032 2.8% -15% 29,789 31,176 4.7% 
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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าปี 2562 

    

ฐานะการเงิน  
(ล้านบาท/ร้อยละของสินทรพัยร์วม)  

 
มาตรฐานบญัชี 

TFRS 15 
 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 

มาตรฐานบญัชี 
TFRS 15 

ไตรมาส 4/2561  ไตรมาส 4/2562  
 ไตรมาส 

4/2561  
ไตรมาส 
3/2562  

ไตรมาส 
4/2562  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  9,067 3.1% 19,637 6.8%  เงนิกูต้่อสว่นของผูถ้อืหุน้   1.9 1.6 1.4 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 2,221 0.8% 1,989 0.7%  เงนิกูส้ทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้  1.7 1.4 1.0 
ลกูหนี้คงเหลอื 16,361 5.6% 16,277 5.6%  เงนิกูส้ทุธติ่อ EBITDA  1.3 1.0 1.0 
สนิคา้คงเหลอื 3,823 1.3% 4,828 1.7%  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  0.5 0.4 0.4 
อืน่ๆ 3,433 1.2% 4,411 1.5%  Interest Coverage   11 15 13 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  34,905 12% 47,142 16%  Debt Service Coverage Ratio   2.9 4.1 2.2 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่ 111,749 38% 103,074 36%  ผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE)  50% 55% 43% 
โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 130,212 45% 125,510 43%  ตวัเลขจากงบก าไรขาดทุนเป็นตวัเลขตัง้แต่ตน้ปี เทยีบใหเ้ป็นเตม็ปี  
สนิทรพัย์ทีไ่มม่ตีวัตน 5,092 1.8% 5,468 1.9%      
สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 3,210 1.1% 3,491 1.2%  ตารางการช าระหน้ี ตารางช าระค่าใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 
อืน่ๆ 5,337 1.8% 4,984 1.7%  ล้านบาท  หุ้นกู้  เงินกู ้ 1800MHz 900MHz  
สินทรพัยร์วม 290,505 100% 289,669 100%  2020 - 14,829 3,128 21,747 
เจา้หนี้การคา้ 18,422 6.3% 22,037 7.6%  2021 1,776 12,079 3,128 7,565 
สว่นของเงนิกูถ้งึก าหนดช าระใน 1 ปี 17,104 5.9% 24,872 8.6%  2022 - 13,440 - 7,565 
ผลตอบแทนคา้งจ่าย 5,362 1.8% 5,248 1.8%  2023 7,820 6,883 - 7,565 
อืน่ๆ 31,877 11% 53,097 18%  2024 6,638 5,817 - 7,565 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 72,764 25% 105,255 36%  2025 -  5,967  - 7,565 
หุน้กูแ้ละเงนิระยะยาว 92,030 32% 69,172 24%  2026 7,180  1,083  - - 
อืน่ๆ 68,042 23% 45,848 16%  2027 9,000 750 - - 
รวมหน้ีสิน 232,836 80% 220,275 76%  2028  750 - - 
ก าไรสะสม 32,505 11% 44,226 15%  *ใบอนุญาตคิลืน่ความถี ่700 เมกะเฮริตซย์งัไมถู่กจดัสรรอย่างเป็นทางการ ดงันัน้การจ่ายช าระ

เงนิกอ้นเเรกจะเริม่ในเดอืนตุลาคม 2563  
 

อืน่ๆ 25,163 8.7% 25,169 8.7%  
รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 57,669 20% 69,394 24%  
      อนัดบัเครดิต    
      Fitch National rating: AA+ (THA), แนวโน้ม: คงที ่ 
      S&P BBB+, แนวโน้มอนัดบัเครดติ: คงที ่ 
       

 
   

แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนประจ าปี 2562 (ลา้นบาท) 
แหล่งท่ีมาของเงินทุน  แหล่งใช้ไปของเงินทุน   

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน  83,348 เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 23,029 
เงนิกูร้ะยะยาว 2,000 เงนิปันผลจ่าย 21,050 
เงนิปันผลรบั และ ดอกเบี้ยรบั 196 ช าระเงนิกู้ 17,054 
เงนิรบัจากการขายสนิทรพัย์ 77 ภาษเีงนิได้ 6,721 
  ช าระใบอนุญาตคิวามถี่ 4,020 
  ช าระตน้ทุนทางการเงนิและอื่นๆ 3,192 
  เงนิสดเพิม่ขึน้ 10,555 
รวม 85,621 รวม 85,621 



 
 
 

 7 
 

บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าปี 2562 

 
ภาคผนวก   
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งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 

 Post TFRS 15 
ไตรมาส 
1/2562 

ไตรมาส 
2/2562 

ไตรมาส 
3/2562 

ไตรมาส 
4/2562 

%QoQ 2562 

รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ 30,678 30,500 31,851 31,770 -0.3% 126,341 
รายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 1,288 1,212 1,475 1,579 7.0% 5,722 
รายไดก้ารใหบ้รกิารอืน่ๆ 1,078 1,033 1,136 1,213 6.8% 4,509 

รายได้การให้บริการหลกั 33,044 32,746 34,461 34,562 0.3% 136,572 
รายไดค้า่เชือ่มโยงโครงขา่ยและการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ี 2,995 3,202 4,278 3,443 -20% 13,557 

รายได้การให้บริการ 36,039 35,948 38,739 38,005 -1.9% 150,129 
รายไดจ้ากการขายซมิและอุปกรณ์ 7,222 8,013 5,994 10,813 80% 30,765 
รวมรายได้ 43,262 43,960 44,733 48,818 9.1% 180,894 

ตน้ทนุคา่ธรรมเนยีม (1,403) (1,420) (1,467) (1,459) -0.6% (5,792) 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (8,691) (8,767) (9,410) (9,600) 2.0% (36,598) 
คา่ใชจ้่ายดา้นโครงขา่ยและการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ี (7,371) (7,366) (7,416) (7,293) -1.7% (29,399) 
ตน้ทนุการใหบ้รกิารอืน่ๆ (2,352) (2,830) (2,455) (2,401) -2.2% (9,699) 

รวมต้นทุนการให้บริการ (19,817) (20,383) (20,748) (20,752) 0.0% (81,487) 
ตน้ทนุการขายซมิและอุปกรณ์ (7,159) (8,032) (5,889) (10,656) 81% (30,412) 
รวมต้นทุน (26,976) (28,414) (26,637) (31,408) 18% (111,899) 
ก าไรขัน้ต้น 16,286 15,546 18,096 17,410 -3.8% 68,994 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (6,262) (6,069) (6,331) (8,100) 28% (27,740) 

คา่ใชจ้่ายการตลาด (1,934) (1,814) (1,499) (2,523) 68% (7,861) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารและอืน่ๆ (4,328) (4,255) (4,833) (5,577) 15% (19,879) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 10,024 9,477 11,765 9,310 -21% 41,254 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น 84 129 (44) 16 -136% 308 
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) อืน่ 203 104 108 214 99% 616 
คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ (1,217) (1,288) (1,195) (1,171) -2.0% (4,777) 
ภาษเีงนิได้ (1,523) (1,328) (1,833) (1,303) -29% (6,209) 
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (1.0) (1.3) (0.8) (1) 0% (3) 
ก าไรสุทธิ 7,570 7,092 8,800 7,065 -20% 31,190 
       
EBITDA 18,868 18,345 21,307 19,366 -9.1% 78,710 

http://investor.ais.co.th/
mailto:investor@ais.co.th

