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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 2/2563 

ภาพรวมโดยสรปุ 
 

ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในไตรมาส 2  

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเริม่ตัง้แต่กุมภาพนัธ์ 63 ได้ส่งผลกระทบ

อย่างชดัเจนในไตรมาส 2 หลงัจากทีร่ฐับาลเริม่ใชม้าตรการปิดเมอืง กระทบต่อ

สภาวะเศรษฐกจิของประเทศ และส าหรบัธุรกจิโทรคมนาคมนัน้ ส่งผลต่อการ

ยอดผูใ้ชบ้รกิารใหม ่ยอดขายเครื่องโทรศพัท ์และรายไดจ้ากกลุ่มนกัท่องเทีย่ว

ทีล่ดลงจากการปิดพรมแดน นอกจากนี้ กสทช.ได้มมีาตรการความช่วยเหลอื

ผูบ้รโิภคโดยก าหนดใหม้บีรกิารดาตา้และโทรฟรใีนชว่งเมษายนและพฤษภาคม

ส่งผลใหร้ายได้ของระบบเตมิเงนิลดลงอย่างมนียัส าคญั ในขณะทีเ่งินสนบัสนุน

จาก กสทช.นัน้ชว่ยแบ่งเบารายไดท้ีสู่ญเสยีไปไดเ้พยีงบางส่วน ทัง้นี้หลงัจากที่

มาตรการ Lock down ผอ่นคลายลงในปลายเดอืนพฤษภาคม และกจิกรรมทาง

เศรษฐกิจทยอยฟ้ืนตวั ความต้องการซื้อสะสมหลงัจากผ่อนคลายมาตรการ

ส่งผลใหย้อดขายซมิและยอดขายเครื่องโทรศพัทก์ลบัมาเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม 

ภาพรวมก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคยงัมแีนวโน้มทีอ่่อนตวั เอไอเอสจงึมุง่เน้นในการ

บรหิารตน้ทนุเพื่อรกัษาการท าก าไรในสภาวะทีร่ายไดล้ดลง 
 

การแข่งขนัในธรุกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ีปรบัตวัดีขึน้เลก็น้อย 

จากก าลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนตัว ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต่างน าเสนอ

แพ็กเกจดาต้าด้วยราคาที่ต ่าและคุ้มค่าเพื่อดึงดูดลูกค้า ส่งผลให้ ARPU ของ

ธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที่ลดลงจากแพก็เกจแบบใชด้าตา้ไมจ่ ากดั อย่างไรกต็าม

ตลาดไดเ้ริม่มกีารปรบัเพิม่ราคาส าหรบัแพก็เกจดงักล่าว ดา้นธรุกจิอนิเทอรเ์นต็

บ้านมคีวามต้องการของผู้บรโิภคเพิ่มขึน้เพื่อท างานจากที่บ้าน (Work from 

home) แต่การแขง่ขนัดา้นราคายงัคงรนุแรงดว้ยแพก็เกจราคาต ่าเริม่ตน้ที ่299 

บาท ส่งผลให ้ARPU ปรบัลดลง 

 

ขยายโครงข่ายบนคล่ืน 2600 MHz เพื่อเปิดให้บริการ 5G และเสริม
ศกัยภาพของบริการ 4G 
โครงขา่ยส าหรบับรกิาร 5G บนคลื่น 2600 MHz ไดเ้ปิดใหบ้รกิารในบรเิวณทีม่ ี

การใชง้านดาต้าสูงใน 77 จงัหวดัด้วยสถานีฐานกว่า 4,000 แห่ง ซึ่งครอบคลุม

พืน้ที ่50% ในพืน้ทีเ่ขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ครบตาม

เงื่อนไขใบอนุญาตของกสทช. โดยภายในปี 2563 เอไอสมเีป้าหมายทีจ่ะขยาย

บริการ 5G ให้ครอบคลุม 13% ของประชากรทัว้ประเทศ และ 50% ของ

ประชากรกรงุเทพ ทัง้นี้ดว้ยอปุกรณ์โครงขา่ยแบบผสมผสานเทคโนโลย ี(Multi-

technology) ที่รองรบับริการทัง้ 4G และ 5G บนอุปกรณ์ชุดเดียวกัน คลื่น 

2600MHz จึงช่วยรองรับการให้การใช้งาน 4G ที่เพิ่มขึ้นด้วย และคิดเป็น

ปริมาณ 20% ของการใช้งานดาต้าบนโครงข่าย 4G ทัง้หมด  ส าหรบัคลื่น

ความถี่ 700MHz และ 26GHz ซึ่งคาดว่าจะได้รบัมอบใบอนุญาตในไตรมาส 1 

ปี 2564 นัน้ จะช่วยเสรมิประสิทธภิาพในการขยายพื้นที่ให้บรกิาร และการ

ใหบ้รกิาร 5G เฉพาะทางส าหรบัภาคอตุสหกรรมต่อไป  

บริหารต้นทุนเพ่ือรกัษาความสามารถในการท าก าไรในช่วงโควิด 
รายได้จากการใหบ้รกิารหลกัในไตรมาส 2/2563 อยู่ที ่32,285 ล้านบาท ลดลง

รอ้ยละ -6.4 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ -2.4 เทยีบกบัไตรมาสก่อน ซึง่เป็น

ผลจากสถานการณ์ COVID-19  ในด้านต้นทุนรวมเท่ากบั 32,831 ล้านบาท 

ลดลงรอ้ยละ -3.2 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ -0.8 จากการบรหิารจดัการ

ตน้ทนุ ส่งผลให ้EBITDA (pre-TFRS16) อยู่ที ่19,139 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบัปี

ก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ -2.2 ในขณะที่ก าไรสุทธิเท่ากับ 7,235 ล้านบาท 

ลดลงรอ้ยละ -6.7 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน แต่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.3 เทยีบกบัไตรมาส

ก่อน โดยสรปุในครึง่ปีแรก เอไอเอสมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลกัลดลงรอ้ยละ 

-3.2 เทยีบกบัปีก่อน ในขณะที่ EBITDA เติบโตร้อยละ 1.8  และมอีตัราก าไร 

EBITDA อยู่ที่ร้อยละ 45.5  และก าไรสุทธลิดลงร้อยละ -7.1 เทยีบกบัปีก่อน 

ส าหรบัปี 2563 เอไอเอสคาดการณ์การเตบิโตของรายได้หลกัจากการใหบ้รกิาร

และ EBITDA ที่ลดลงในอตัราเลขตวัเดียวระดบัต ่า และคาดการณ์เงนิลงทุน

ประมาณ 35,000 ลา้นบาท 
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เหตกุารณ์ส าคญัในไตรมาส 2/2563 
1. ในเดอืนมถิุนายน 2563 เอไอเอสไดจ้ดัตัง้บรษิทัร่วมทุน สห แอดวานซ ์เน็ทเวอรค์ จ ากดั (SAN) ร่วมกบับรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

ด้วยเงนิลงทุนจ านวน 21 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 70 ในบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทร่วมทุน SAN จะให้บริการโครงข่ายใยแก้วน าแสงในสวน
อตุสาหกรรมของ SPI และต่อยอดใหบ้รกิารทีห่ลากหลาย อาท ิบรกิารวงจรสื่อสารความเรว็สูง บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง บรกิารคลาวดแ์ละดาตา้เซน็
เตอร ์รวมถงึโซลูชัน่ 5G ส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมในอนาคต เป็นโอกาสในการสรา้งรายไดข้องธรุกจิกลุ่มลูกคา้องคก์รของเอไอเอสใหเ้ตบิโตอย่างแขง็แรง 

2. ในไตรมาส 2/2563 กสทช. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ประกอบด้วย การ
ใหบ้รกิารดาตา้ฟร ี10 กกิะไบต์ และการใหบ้รกิารโทรฟร ี100 นาทตี่อ 1 เลขหมายที ่ซึ่งผูใ้ชบ้รกิารต้องลงทะเบยีนเพื่อรบัสทิธิ ์โดยจากมาตรการดงักล่าว 
เอไอสเอสไดร้บัเงนิสนบัสนุนบางส่วนจาก กสทช. เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 870 ลา้นบาท โดยบนัทกึเป็นรายไดใ้นไตรมาสนี้ 

สภาวะตลาดและการแข่งขนั 
ในไตรมาส 2/2563 การแข่งขนัด้านราคาในตลาดโทรศพัท์เคลื่อนที่ปรบัตวัดีขีน้ เนื่องจากผู้ให้บรกิารต่างพยายามปรบัราคาแพก็เกจแบบใชง้านไม่จ ากดัด้วย
ความเรว็คงที ่(Fixed-Speed Unlimited)  เช่น การก าหนดปรมิาณดาต้าสูงสุดทีส่ามารถใชง้านได้ การหยุดจ าหน่ายแพก็เกจแบบใชง้านดาตา้ไมจ่ ากดั รวมถงึการ
ปรบัราคาแพก็เกจใหสู้งขึน้ อย่างไรกต็าม สภาพการแขง่ขนัในตลาดยงัคงไมเ่อือ้อ านวยใหส้ามารถยกระดบั ARPU เนื่องจากยงัคงมกีารเสนอขายแพก็เกจแบบใช้
งานดาตา้ไม่จ ากดัในระดบัราคาต ่า เช่น แพก็เกจเตมิเงนิ 200 บาท/เดอืน ส าหรบัความเรว็ 4 เมกะบติต่อวนิาท ีนอกจากนี้ กสทช. ได้ออกมาตรการเพื่อชว่ยเหลอื
ผูบ้รโิภคในชว่งการปิดเมอืง ไดแ้ก่ ดาตา้ฟร ี10 กกิะไบต ์และโทรฟร ี100 นาท ีซึง่ส่งผลใหก้ารเตมิเงนิของลูกคา้ลดลงและกระทบต่อ ARPU 

การแขง่ขนัในตลาดอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงยงัคงรนุแรงต่อเนื่อง ผูใ้หบ้รกิารต่างแขง่ขนัเพื่อดงึดูดลูกคา้ใหมใ่นชว่งกระแสการท างานจากทีบ่า้น (Work from home) 
โดยน าเสนอแพก็เกจในราคาเริม่ตน้ที ่299 บาท/เดอืน ส าหรบัความเรว็มาตรฐาน 100 เมกะบติต่อวนิาท ีซึง่ลดลงจากราคา 599 บาท/เดอืนในปีก่อนหน้า นอกจากนี้ 
ยงัให้ส่วนลดครึ่งราคาเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าย้ายค่าย ซึ่งเป็นปัจจยัที่ท าให้ ARPU ของอุตสาหกรรมมทีศิทางลดลง อกีทัง้ยงัใช้กลยุทธ์แพ็กเกจเหมารวมบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตบา้น ซมิโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และคอนเทนต ์เพื่อดงึดูดและรกัษาฐานลูกคา้ 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 2/2563 
ในไตรมาส 2/2563 เอไอเอสมลีูกคา้ทัง้สิน้ 41 ล้านเลขหมาย ลดลงรอ้ยละ 0.3 เทยีบกบัไตรมาสก่อน ลูกค้าระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้ 395,600 เลขหมาย  โดยส่วน
ใหญ่มาจากการยา้ยระบบเตมิเงนิเป็นระบบรายเดอืน ในขณะทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเลขหมายต่อเดอืน (ARPU) ลดลงรอ้ยละ 0.4 เทยีบกบัไตรมาสกอ่น มาอยู่ที ่523 บาท 
เป็นผลจากการแขง่ขนัด้านราคาและรายได้จากการใชบ้รกิารในต่างประเทศ (International roaming) ทีล่ดลง ส่วนลูกค้าระบบเตมิเงนิลดลง 531,900 เลขหมาย 
สาเหตุหลกัจากซมิกลุ่มลูกคา้นกัท่องเทีย่ว และ ARPU ลดลงรอ้ยละ 3.9 จากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ 156 บาท จากแพก็เกจแบบใชง้านไมจ่ ากดัในระดบัราคาต ่า และ
ผลกระทบจากมาตรการของ กสทช. ทีส่่งผลต่อการเตมิเงนิทีล่ดลง โดยสรปุ ARPU เฉลีย่ลดลงเป็น 239 บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1.1 เทยีบกบัไตรมาสก่อน 

ส าหรบัธรุกจิเน็ตบา้นในไตรมาส 2/2563 แมว้่าจะมกีารแขง่ขนัในตลาดในระดบัสูง เอไอเอส ไฟเบอร ์ยงัสามารถเพิม่ยอดลูกคา้ใหมไ่ดใ้นระดบัสูงดว้ยจ านวนลูกค้า
เพิม่ขึน้สุทธ ิ112,200 ราย ซึ่งสูงทีสุ่ดนับตัง้แต่เอไอเอส ไฟเบอรเ์ปิดใหบ้รกิาร เป็นผลจากกระแสการท างานจากทีบ่า้น ท าใหเ้อไอเอส ไฟเบอรม์ีลูกคา้รวมทัง้สิน้ 
1,202,600 ราย ณ สิน้ไตรมาส อย่างไรกต็าม จากความนิยมในการเลอืกใชง้านแพก็เกจระดบัราคาต ่า 399 บาท ส าหรบัความเรว็ 100 เมกะบดิต่อวนิาทใีนปรมิาณ
ทีม่าก ท าให ้ARPU ลดลงรอ้ยละ 4.8 มาอยู่ที ่489 บาท 
 

ธรุกิจมือถือ 
ไตรมาส 2/2562 ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 2/2563 %YoY %QoQ 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร  
ระบบรายเดอืน 8,793,500 9,140,800 9,536,400 8.4% 4.3% 
ระบบเตมิเงนิ 32,670,900 32,015,300 31,483,400 -3.6% -1.7% 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 41,464,400 41,156,100 41,019,800 -1.1% -0.3% 

  จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 
ระบบรายเดอืน 249,700 33,400 395,600 58% 1084% 
ระบบเตมิเงนิ -276,000 -891,100 -531,900 93% -40% 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ -26,300 -857,700 -136,300 418% -84% 

  ARPU (บาท/เลขหมาย/เดอืน) 
ระบบรายเดอืน  537             525              523  -2.7%              -0.4%  
ระบบเตมิเงนิ  182             162              156  -14%              -3.9%  
เฉล่ีย 256             242              239              -6.6%              -1.1%  

  MOU (นาท/ีเลขหมาย/เดอืน) 
ระบบรายเดอืน 227 207  189 -17% -8.8% 
ระบบเตมิเงนิ 94 86  79 -16% -8.1% 
เฉล่ีย 122 112   104 -15% -7.2% 
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ผลการด าเนินงานในคร่ึงปีแรกของปี 2563 
ในครึง่แรกของปี 2563 เอไอเอสมรีายได้หลกัจากการให้บริการอยู่ที ่65,375 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.2 เทยีบกบัปีก่อน จากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-

19 ทีเ่ริม่ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์2563 รายไดโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีซ่ึง่มสีดัส่วนรอ้ยละ 92 ของรายไดห้ลกัจาการใหบ้รกิาร ลดลงรอ้ยละ 4.5 เทยีบกบัปีก่อน เป็นผลจาก

การแขง่ขนัด้านราคาทีก่ดดนัรายได้ของลูกค้าระบบเตมิเงนิ รวมทัง้การลดลงของซมิกลุ่มลูกค้านักท่องเทีย่ว ส่งผลให ้ARPU ลดลงรอ้ยละ 14 เทยีบกบัปีก่อนและ

จ านวนลูกค้าระบบเตมิเงนิลดลงสุทธ ิ1.42 ล้านรายในครึง่แรกของปี 2563 อย่างไรกต็าม จากแนวโน้มการยา้ยจากระบบเตมิเงนิมาเป็นระบบรายเดอืน ส่งผลให้

ลูกคา้ระบบรายเดอืนยงัคงเตบิโตทา่มกลางสถานกาณ์การแพรร่ะบาด ดว้ยจ านวนลูกคา้เพิม่ขึน้สุทธใินชว่งหกเดอืนทีผ่า่นมา 429,000 ราย ในขณะที ่ARPU ลดลง

รอ้ยละ 2.7 เทยีบกบัปีก่อน ธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตบา้นมสีดัส่วนรายไดก้ว่ารอ้ยละ 5 ของรายไดห้ลกัจากการใหบ้รกิาร ยงัคงเตบิโตต่อเนื่องดว้ยจ านวนลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้สงู

กว่า 165,000 รายในช่วงครึง่ปีแรก จากสถานการณ์การท างานจากทีบ่้าน (work from home) ส่งผลใหร้ายได้ธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตบา้นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25 เทยีบกบัปี

ก่อน อย่างไรกต็าม การแขง่ขนัดา้นราคายงัคงรนุแรงส่งผลให ้ARPU ลดลงรอ้ยละ 12 เทยีบกบัปีก่อน ในส่วนรายไดธุ้รกจิบรกิารลูกคา้องคก์ร ทีเ่ป็นสดัส่วนหลกัใน 

“รายไดก้ารใหบ้รกิารอื่นๆ” เตบิโตรอ้ยละ 5.4 จากความตอ้งการบรกิารดาตา้ของลูกคา้องคก์ร (EDS) และบรกิารคลาวด ์

ค่าใชจ้่ายโครงขา่ย (ไม่รวมค่าใชจ้่ายการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท)ี เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.4 จากปีก่อน เป็นผลจากค่าเช่าและค่าใชจ้่ายสถานีฐานทีสู่งขึน้ตามการขยาย

โครงขา่ย 4G/5G  ในขณะทีใ่นค่าใชจ้่ายการตลาดลดลงรอ้ยละ 12 เทยีบกบัปีก่อน เป็นผลจากกจิกรรมทางการตลาดทีล่ดลงตามมาตรการปิดเมอืง (lockdown) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงรอ้ยละ 5.5 เทยีบกบัปีก่อน จากค่าเช่าพื้นที่ศูนย์บรกิารทีล่ดลงในช่วงปิดเมอืง และจากรายการพเิศษเกี่ยวกบั

ค่าใชจ้า่ยพนกังานจากการส ารองเงนิชดเชยตามกฎหมายในครึง่ปีแรกของปี 2562  

EBITDA )ไม่รวมผลจาก TFRS 16( ในช่วงครึง่ปีแรกเท่ากบั 38,714 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.8 เทยีบกบัปีก่อน โดยมอีตัราก าไร EBITDA ทีร่อ้ยละ 45.5 เป็น

ผลจากค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีล่ดลงชดเชยการลดลงของรายได ้นอกจากนี้การรบัมอบใบอนุญาตคลื่นความถี ่2600 เมกะเฮริตซใ์นเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 

รวมทัง้การลงทนุขยายโครงขา่ยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหค้่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.8 เทยีบกบัปีก่อน โดยสรปุส าหรบัผลประกอบการครึง่ปีแรก 

เอไอเอสมกี าไรสุทธิ )ไม่รวมผลจาก TFRS 16(  เทา่กบั 14,239 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.1 ในขณะทีก่ าไรสุทธิ )รวมผลจาก TFRS 16( เทา่กบั 13,757 ลา้นบาท  

 

  VOU (กกิะไบต/์เลขหมายทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต/เดอืน) 
ระบบรายเดอืน 15.1 17.0 18.8 24% 10% 
ระบบเตมิเงนิ 10.1 13.8 16.3 60% 18% 
เฉล่ีย 11.5 14.7 17.0 47% 15% 

  อตัราการใชเ้ครื่องโทรศพัท์      
โทรศพัทม์อืถอื 4G 66% 74% 75% - - 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง      
จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 855,400     1,090,400 1,202,600 41%      10% 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้  60,400 52,800 112,200      86%       113% 
ARPU (บาท/ราย/เดอืน) 558           514  489 -12% -4.8% 
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สรปุงบการเงินประจ าไตรมาส 2/2563 )ไม่รวมผลจาก TFRS16( 

รายได้ 

ในไตรมาส 2/2563 เอไอเอสมรีายได้รวมเท่ากบั 42,256 ล้านบาท ลดลงรอ้ย

ละ 4.1 เมื่อเทยีบกบัปีกอ่น และลดลงรอ้ยละ 1.4 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีผ่า่นมา 

โดยสาเหตุหลกัมาจากผลกระทบของ COVID-19  

รายได้หลกัจากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยและรายได้จาก

การเป็นพันธมิตรกับทีโอที)  อยู่ที่ 32,285 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.4 

เปรียบเทียบกบัปีก่อน และ ลดลงร้อยละ 2.4 จากไตรมาสก่อน จากรายได้

ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่และรายได้จากลูกค้าองค์กรที่ไม่ใช่บรกิารโทรศพัท์ที่

ลดลง ในขณะทีร่ายไดจ้ากธรุกจิอนิเตอรเ์น็คความเรว็สูงที่ยงัคงเตบิโตไดด้ ี

 รายได้จากธรุกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อยู่ที ่29,536 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 

7.8 เทยีบกบัปีก่อน และ ลดลงรอ้ยละ 2.6 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีผ่่านมา 

โดยสาเหตุหลกัจากรายไดลู้กคา้ระบบเตมิเงนิลดลงรอ้ยละ 15 เทยีบกบัปี

ก่อน และ ลดลงร้อยละ 4.5 เทยีบกบัไตรมาสก่อน เนื่องจากการแข่งขนั

ด้านราคาโดยเฉพาะแพก็เกจแบบใช้งานไม่จ ากดัด้วยความเรว็คงที่ และ 

ผลกระทบจากมาตรการชว่ยเหลอืผูใ้ชบ้รกิารจาก กสทช. อกีทัง้รายไดจ้าก

กลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวถูกจ ากัดด้วยข้อจ ากัดในการเดินทางระหว่าง

ประเทศ อย่างไรก็ตามรายได้จากลูกค้าระบบรายเดือนสามารถเติบโต

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.8 เทยีบกบัปีก่อน และเพิม่ขึน้ร้อยละ 2.5 เทยีบกบัไตร

มาสก่อน จากการยา้ยระบบเตมิเงนิเป็นระบบรายเดอืน  

 รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อยู่ที่ 1,683 ล้านบาท 

เพิม่ขึ้นร้อยละ 22 เทยีบกบัปีก่อน และ ร้อยละ 2.6 เทยีบกบัไตรมาส

ก่อน จากลูกค้าที่เพิม่ขึน้กว่า 112,000 ราย เป็นผลของความต้องการที่

เพิม่สูงในชว่งของการท างานจากบา้น อย่างไรกต็าม การแขง่ขนัดา้นราคา

ยังคงสูงจากแพ็กเกจราคาถูกและส่วนลดเพื่อจูงใจลูกค้าใหม่ส่งผลให้ 

ARPU ยงัคงลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 รายได้การให้บริการอ่ืนๆ  อยู่ที่ 1,066 ล้านบาท โดยส่วนประกอบหลกั

คอืรายได้ของลูกค้าองค์กรที่ไม่ใช่บรกิารโทรศพัท์ เพิม่ขึ้นร้อยละ 1.1 

เทยีบกบัปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากความต้องการใชบ้รกิารดาต้าของลูกคา้

องค์กร (EDS) และบรกิารคลาวด์ที่เพิม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้เมื่อ

เทียบกบัไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ 2.5 จากลูกค้าองค์กรบางส่วนที่

ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิ  
 

รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย )IC( และรายได้จากการเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที 

อยู่ที ่ 3,439 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21 เทยีบกบัปีก่อน จากขอ้ตกลงพนัธมติร

เสาโทรคมนาคมกบัทโีอทตีัง้แต่ไตรมาส 3/2562 และ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.5 เทยีบ

กบัไตรมาสก่อน  

รายได้การขายซิมและอุปกรณ์ อยู่ที ่6,532 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 3.0 เทยีบ

กบัปีก่อน และเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.0 เทยีบกบัไตรมาสก่อน โดยเพิม่ขึน้จากการ

เปิดตวัของ iPhone SE ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและความต้องการซื้อ

สะสมหลงัจากผอ่นคลายมาตรการปิดเมอืง อตัราก าไรการขายซมิและอปุกรณ์

อยู่ที่ร้อยละ 2.5 เพิ่มขึน้เทยีบกบัร้อยละ 0.4 ในไตรมาส 2/2562 และร้อยละ 

0.7 ในไตรมาส 1/2563 จากการท าแคมเปญโทรศพัทม์อืถอืทีล่ดลง 

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ในไตรมาส 2/2563 ต้นทุนการให้บริการอยู่ที ่20,439 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 1.3 เทียบกับปีก่อน และคงที่จากไตรมาสก่อน จากค่าตัดจ าหน่ายคลื่น

ความถีท่ีเ่พิม่ขึน้ ชดเชยกบัตน้ทนุค่าธรรมเนียมทีล่ดลง  

 ต้นทุนค่าธรรมเนียม อยู่ที ่1,281 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 12 เทยีบกบัปี

ก่อนและรอ้ยละ 9.1 เทยีบกบัไตรมาสก่อน ตามการลดลงของรายไดห้ลกั

จากการให้บรกิารที่ลดลง ท าให้อตัราส่วนค่าธรรมเนียมต่อรายได้หลัก

ลดลงอยู่ทีร่อ้ยละ 4.0 จากรอ้ยละ 4.3 ในไตรมาสก่อน 

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อยู่ที่ 9,606 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 

8.0 เทียบกับปีก่อน จากการลงทุนขยายโครงข่าย 4G/5G และค่าตัด

จ าหน่ายใบอนุญาตคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮริตซ์ อย่างไรกต็ามต้นทุน

ส่วนนี้ลดลงรอ้ยละ 1.1 เทยีบกบัไตรมาสก่อนจากอุปกรณ์ 3G บางส่วนที่

ตดัค่าเสื่อมเตม็มลูค่าแลว้   

 ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายสญัญาทีโอที )หลงัหกัรายรบัค่าเช่า

จากทีโอที( อยู่ที ่4,821 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 8.2 เทยีบกบัปีก่อน จาก

ค่าเช่าที่ลดลงหลงัจากยุติขอ้พิพาทกบัทโีอทแีต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.2 เมื่อ

เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากการขยายโครงขา่ยอย่างต่อเนื่อง  

 ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ อยู่ที ่1,948 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 22 เทยีบ

กบัปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 6.8 เทยีบกบัไตรมาสกอ่นจากการลดลงของคา่

คอมมชิชัน่ระบบเตมิเงนิที่ลดตามรายได้จากลูกคา้ระบบเตมิเงนิประกอบ

กบัตน้ทนุค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยทีล่ดลง  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที ่6,021 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 15 เทยีบ

กับปีก่อน และลดลงร้อยละ 4.2 เทียบกับไตรมาสก่อนจากการลดลงของ

กจิกรรมทางการตลาด ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 

 ค่าใช้จ่ายการตลาด อยู่ที่ 1,600 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 16 เทยีบกบัปี

ก่อน และลดลงร้อยละ 9.2 เทียบกับไตรมาสก่อน จากกิจกรรมทาง

การตลาดทีล่ดลงจากมาตรการปิดเมอืง  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อยู่ที ่4,421 ล้านบาท ลดลง

รอ้ยละ 14 เทยีบกบัปีก่อน จากรายการพเิศษเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายพนักงาน

จากการส ารองเงนิชดเชยตามกฎหมายจ านวน 602 ล้านบาทในไตรมาส 

2/2562 และลดลงรอ้ยละ 2.3 จากค่าเช่าศูนยบ์รกิารทีล่ดลงจากมาตรการ

ปิดเมอืง 

 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ อยู่ที่ 344 ล้านบาท สวนทางกับไตรมาส

ก่อนทีม่ผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธ ิเนื่องจากการแขง็ค่าของเงนิบาท

เมื่อเทยีบกบัดอลลารส์หรฐัประมาณรอ้ยละ 5.4 และเงนิลงทุนค้างจ่ายเพิม่ขึน้

เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า 
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ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที ่1,194 ลา้นบาท คงทีเ่มื่อเทยีบกบัปีก่อนและไตรมาส

ก่อนหน้าจากการลดลงของหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ชดเชยกบัการเพิม่ขึน้ของ

ดอกเบีย้รอการตดับญัชจีากค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮริตซ ์

 

ก าไร 

ในไตรมาส 2/2563 เอไอเอสม ีEBITDA )ไม่รวมผลจาก TFRS16( อยู่ที ่19,139 

ลา้นบาท คงทีเ่มื่อเทยีบกบัปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 2.2 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่

แลว้ เป็นผลจากสภาพการแขง่ขนัทีส่งูและผลกระทบจาก COVID-19 ดา้นอตัรา

ก าไร EBITDA อยู่ทีร่อ้ยละ 45.3   ในไตรมาส 2/2563 เปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 

43.5 ในไตรมาส 2/2562 และรอ้ยละ 45.7 ในไตรมาส 1/2563 ก าไรสุทธิ )ไม่

รวมผลจาก TFRS16( อยู่ที่ 7,235 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -6.7 และ เพิ่มขึน้ 

รอ้ยละ 3.3 จากไตรมาสก่อน จากก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่รบัรู้ ก าไร

สุทธิตามรายงาน )รวมผลจาก TFRS16( อยู่ที ่7,001 ลา้นบาท ลดลงเป็นจ านวน 

234 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัก าไรสุทธทิีไ่มร่วมผลจาก TFRS16  

 

ฐานะการเงิน )รวมผลจาก TFRS 9 & 16( 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2563 เอไอเอสมสีนิทรพัยร์วมเทา่กบั 368,074 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สาเหตุหลกัมาจากการรบั

ใบอนุญาตคลื่นความถี่ใหม่จากการประมูลในไตรมาส 1/2563 และการปรบัใช้

มาตรฐานบญัชไีทยฉบบัที ่16 (TFRS 16) ท าใหม้กีารบนัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิาร

ใช ้(Right-of-use assets) ที ่62,934 ลา้นบาท และหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (lease 

liabilities) ที่ 62,282 ล้านบาท ประกอบกับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

โทรคมนาคมค้างจ่ายที่ท าให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จาก ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2562 เป็น 296,378 ล้านบาท โดยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ที่ 

92,200 ล้านบาท ลดลงจาก 94,200 ล้าน ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นไตรมาส

เท่ากบั 71,696 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 3.3 จากก าไรสะสมที่

เพิม่ขึน้ ท าใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อ EBITDA (ทีไ่มร่วมหนี้สนิตามสญัญาเชา่

และใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีค่า้งจา่ย) อยู่ที ่0.7 เทา่ เพิม่ขึน้เลก็น้อยจาก ณ 

สิน้ไตรมาส 4/2562 

กระแสเงินสด )รวมผลจาก TFRS 9&16( 

ในครึง่ปีแรก เอไอเอสมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเท่ากบั 43,114 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 14 เทยีบกบัปีก่อน จากการปรบัใช้มาตรฐานบญัชไีทย

ฉบบัที ่16 (TFRS16) ท าใหม้กีารบนัทกึค่าใชจ้่ายหนี้สนิตามสญัญาเชา่จ านวน  

5,592 ล้านบาท ในกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน หากหกัค่าใชจ้่ายส่วนนี้

ออก เงินสดจากการด าเนินงานในครึ่งปีแรกอยู่ในระดบัคงที่ซึ่งเป็นไปตาม 

EBITDA ทีท่รงตวัในช่วงครึง่ปีแรก ทัง้นี้ กระแสเงนิสดดงักล่าวครอบคลุมการ

ใช้เงินทุนในครึ่งแรกของปี ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในโครงข่ายจ านวน 

12,661 ลา้นบาท, ช าระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่จ านวน 1,960 ลา้นบาท, 

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 10,584 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษี

จ านวน 3,000 ล้านบาท โดยสรุปบรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

เทา่กบั 25,826 ลา้นบาท 
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งบก าไรขาดทุน )ล้านบาท( ไม่รวมผลจาก TFRS 16 

 ไตรมาส  
2/2562 

ไตรมาส  
1/2563 

ไตรมาส 
2/2563 %YoY %QoQ ครึ่งปี  

1/2562 
ครึ่งปี  
1/2563 %YoY 

รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 32,042 30,334 29,536 -7.8% -2.6% 62,720 59,870 -4.5% 
รายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 1,380 1,640 1,683 22% 2.6% 2,669 3,323 25% 
รายไดก้ารใหบ้รกิารอื่นๆ 1,083 1,116 1,066 -1.6% -4.5% 2,161 2,182 1.0% 

รายได้การให้บริการหลกั  34,505 33,090 32,285 -6.4% -2.4% 67,549 65,375 -3.2% 
รายไดค้่าเชือ่มโยงโครงขา่ยและการเป็น
พนัธมติรกบัทโีอท ี 2,841 3,290 3,439 21% 4.5% 5,836 6,729 15% 

รายได้การให้บริการ  37,346 36,380 35,724 -4.3% -1.8% 73,385 72,103 -1.8% 
รายไดจ้ากการขายซมิและอุปกรณ์ 6,736 6,465 6,532 -3.1% 1.0% 13,958 12,998 -6.9% 
รวมรายได้ 44,081 42,845 42,256 -4.1% -1.4% 87,343 85,101 -2.6% 
ตน้ทุนค่าธรรมเนียม 1,462 1,409 1,281 -12% -9.1% 2,865 2,690 -6.1% 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 8,896 9,712 9,606 8.0% -1.1% 17,587 19,318 9.8% 
ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย 7,320 7,173 7,604 3.9% 6.0% 14,691 14,778 0.6% 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ 2,492 2,090 1,948 -22% -6.8% 4,844 4,038 -17% 

รวมต้นทุนการให้บริการ 20,170 20,385 20,439 1.3% 0.3% 39,987 40,824 2.1% 
ตน้ทุนการขายซมิและอุปกรณ์ 6,709 6,419 6,372 -5.0% -0.7% 13,868 12,791 -7.8% 
รวมต้นทุน 26,879 26,804 26,810 -0.3% 0.1% 53,855 53,614 -0.5% 
ก าไรขัน้ต้น 17,202 16,042 15,445 -10% -3.7% 33,488 31,487 -6.0% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 7,047 6,288 6,021 -14% -4.2% 13,309 12,309 -7.5% 
ค่าใชจ้่ายการตลาด 1,906 1,762 1,600 -16% -9.2% 3,840 3,362 -12% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและอื่นๆ 5,141 4,526 4,421 -14% -2.3% 9,469 8,947 -5.5% 

ก าไรจากการด าเนินงาน 10,155 9,754 9,424 -7.2% -3.4% 20,179 19,178 -5.0 % 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 252 -422 344 37% -182% 336 -78 -123% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื่น 91 271 129 42% -53% 294 400 36% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 1,194 1,201 1,194 0% -0.6% 2,411 2,395 -0.6% 
ภาษเีงนิได้ 1,550 1,397 1,469 -5.2% 5.2% 3,073 2,866 -6.7% 
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 0 -1 1 -291% -173% -1 0 -85% 
ก าไรสุทธิ 7,754 7,004 7,235 -6.7% 3.3% 15,324 14,239 -7.1% 
         
ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการ
เป็นพนัธมิตรกบัทีโอที 5,251 4,538 4,821 -8.2% 6.2% 10,390 9,359 -9.9% 

         

EBITDA (ลา้นบาท) ไตรมาส  
2/2562 

ไตรมาส  
1/2563 

ไตรมาส  
2/2563 %YoY %QoQ ครึ่งปี  

1/2562 
ครึ่งปี  
1/2563 %YoY 

ก าไรจากการด าเนินงาน 10,155 9,754 9,424 -7.2% -3.4% 20,179 19,178 -5.0% 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 9,052 9,867 9,758 7.8% -1.1% 17,899 19,625 10% 
(ก าไร)/ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์ 15 0 0 -100% n/a 43 0 -100% 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร -47 -40 -40 -15% -0.4% -82 -80 -2.4% 
ค่าใชจ้่ายการเงนิอื่นๆ -5 -5 -4 -20% -8.8% -2 -9 286% 
EBITDA 19,169 19,576 19,139 -0.2% -2.2% 38,037 38,714 1.8% 
อตัราก าไร EBITDA margin (%) 43.5% 45.7% 45.3%     43.5% 45.5%   
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ฐานะการเงิน 
)ล้านบาท/ร้อยละของสินทรพัยร์วม( 

  TFRS 16  
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 TFRS 16 
ไตรมาส
4/2562 

 
ไตรมาส
2/2563 

  
ไตรมาส 
2/2562  

ไตรมาส 
1/2563 

ไตรมาส 
2/2563 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 19,637 6.8% 25,826 7.0%  เงนิกูต่้อส่วนของผูถ้อืหุน้ 1.5 1.5 1.3 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 1,989 0.7% 1,732 0.5%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุ้น 1.3 1.0 0.9 
ลกูหนี้การคา้ 16,277 5.6% 17,260 4.7%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอ EBITDA 1.1 0.7 0.7 
สนิคา้คงเหลอื 4,828 1.7% 3,190 0.9%  เงนิกูสุ้ทธริวมหนี้สนิตามสญัญาเชา่และใบอนุญาตใหใ้ช้ 

คลื่นความถีค่า้งจ่ายต่อ EBITDA 
2.0 2.2 2.3 

อื่นๆ 4,411 1.5% 3,584 1.0%  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 47,142 16% 51,593 14%  อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.6 0.4 0.4 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ 103,074 36% 115,143 31%  Interest Coverage  13 14 14 
โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 125,510 43% 123,841 34%  Debt Service Coverage Ratio 4.2 2.6 2.7 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 0 0.0% 62,934 17%  ผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 51% 42% 42% 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 5,468 1.9% 5,475 1.5%  ตวัเลขจากงบก าไรขาดทุนเป็นตวัเลขตัง้แต่ตน้ปี เทยีบใหเ้ป็นเตม็ปี  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 3,491 1.2% 3,777 1.0%  ตารางการช าระหน้ี ตารางช าระค่าใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 

อื่นๆ 4,984 1.7% 5,311 1.4%  ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 1800MHz 900MHz 2600MHz 

สินทรพัยร์วม 289,669 100% 368,074 100%  ครึง่ปีหลงั - 11,714 3,128 21,747 - 

เจา้หนี้การคา้ 22,037 7.6% 23,977 6.5%  2564 1,776 12,079 3,128 7,565 - 
ส่วนของเงนิกูถ้งึก าหนดช าระใน 1 ปี 24,872 8.6% 24,196 6.6%  2565 - 13,440 - 7,565 - 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ถงึ 0 

5,248 
0.0% 
1.8% 

10,371 
5,248 

2.8% 
1.4% 

 2566 7,820 6,883 - 7,565 - 
ก าหนดช าระใน 1 ปี  2567 6,638 5,817 - 7,565 - 
ผลตอบแทนคา้งจ่าย 53,097 18% 51,345 14%  2568 - 5,967 - 7,565 2,934 
อื่นๆ 105,255 36% 115,137 31%  2569 7,180 1,083 - - 2,934 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 69,172 24% 66,660 18%  2570 9,000 750 - - 2,934 

หุน้กูแ้ละเงนิกูร้ะยะยาว 0 0.0% 51,911 14%  2571 - 750 - - 2,934 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 45,848 16% 62,669 17%        
อื่นๆ 220,275 76% 296,378 81%  *ใบอนุญาตคลื่น 700 เมกะเฮริตซย์งัไม่ถกูจดัสรรอย่างเป็นทางการ การช าระงวดแรกจะเริม่ใน

เดอืนมกราคม 2564 
*การช าระค่าใบอนุญาตคลื่น 26 กกิะเฮริตซ ์งวดแรกอยู่ระหวา่ง 1 ปีหลงัจากประกาศผลการ
ประมลูอย่างเป็นทางการ (ไตรมาส 1/2563) 

รวมหน้ีสิน 44,226 15% 47,429 13%  

ก าไรสะสม 25,169 8.7% 24,267 6.6%  
อื่นๆ 69,394 24% 71,696 20%  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 19,637 6.8% 25,826 7.0%  

      อนัดบัเคอนัดบัเครดิต 
      Fitch National rating: AA+ (THA), แนวโน้ม: คงที่ 
      S&P BBB+, แนวโน้มอนัดบัเครดติ: คงที่ 
        
แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนประจ าไตรมาส 2/2563 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน แหล่งใช้ไปของเงินทุน 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 43,114 เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 12,661 
เงนิรบัจากการขายสนิทรพัย์ 9 จ่ายช าระใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีโ่ทรคมนาคม 1,960 
ดอกเบี้ยรบั 196 ภาษเีงนิได ้และ จ่ายตน้ทุนทางการเงนิ 3,000 
ปันผลรบั 9 เงนิลงทุนในการร่วมคา้เพิม่ขึน้ 226 
  จ่ายช าระเงนิกูสุ้ทธ ิ 3,114 
  จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 5,592 
  Dividend paid 10,584 
  เงินสดเพ่ิมขึ้น 6,191 
รวม 43,328 รวม 43,328 
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มมุมองของผูบ้ริหารต่อแนวโน้มและกลยทุธ์ทางธรุกิจในปี 2563  

คาดการณ์แนวโน้มไม่รวมผลกระทบจาก TFRS 16  

รายได้หลกัในการให้บริการ   ลดลงในอตัราเลขตวัเดยีวระดบัต ่า  

EBITDA    ลดลงในอตัราเลขตวัเดยีวระดบัต ่า 

งบลงทนุโครงข่าย 4G, 5G และอินเทอรเ์น็ตบ้าน  ประมาณ 35,000 ลา้นบาท (ไมร่วมคา่คลื่นความถี)่ 

นโยบายเงินปันผล  ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของก าไรสุทธ ิ
 

รายได้หลกัการให้บริการหดตวัในอตัราเลขตวัเดียวระดบัต า่ )low-single digit( 
แมส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยจะเริม่คลีค่ลายและกจิกรรมทางเศรษฐกจิไดเ้ริม่ฟ้ืนตวั แต่แนวโน้มธรุกจิในครึง่หลงัของปี 2563 ยงัมี
ความไม่แน่นอน ทัง้จากอตัราการว่างงานที่อาจเพิม่สูงขึน้ การหดตวัของภาคการส่งออกที่ได้รบัผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก รวมถึงภาคการท่อง เที่ยวทีไ่ด้รบั
ผลกระทบจากการปิดประเทศ ซึ่งเป็นปัจจยัลบที่ส่งผลต่อแนวโน้มของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและรายได้จากการให้บรกิารของบรษิทั ดงันัน้เอไอเอสจงึให้
ความส าคญักบัการปรบัตวัในการด าเนินธรุกจิ และการน าเทคโนโลยดีจิติอลมาปรบัใชใ้นกระบวนการเพื่อลดผลกระทบจากการลดลงของรายไดข้องบรษิทั 

ส าหรบัธรุกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที ่บรษิทัคาดการณ์ว่ารายไดจ้ะเริม่ฟ้ืนตวัในครึง่หลงัของปี 2563 แต่ยงัคงหดตวัเมือ่เทยีบกบัปีกอ่น ซึง่เป็นผลจากก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค

ที่อ่อนตวัและการแข่งขนัด้านราคาในตลาด อย่างไรก็ตาม เอไอเอสยงัคงขยายช่องการจดัจ าหน่ายทางดจิติอลต่างๆ เพื่อรองรบัการเตบิโตของ พฤตกิรรมของ

ผู้บริโภคที่ปรบัใช้เครื่องมอืดิจิตอลมากขึ้นในสภาวะใหม่ (New Normal)  และแม้จะเผชิญกบัการแข่งขนัที่รุนแรงในตลาด บริษัทยงัคาดว่ารายได้ของธุรกิจ

โทรศพัทเ์คลื่อนที่จะหดตวัในอตัราเลขตวัเดยีวระดบัต ่า (Low-single digit) เทยีบการคาดการณ์ GDP -7% ถงึ -8% และมุ่งเน้นทีจ่ะคงความสามารถในการแขง่ขนั

ดว้ยการรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดเชงิรายไดใ้นธรุกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

ในขณะทีธ่รุกจิเอไอเอส ไฟเบอร ์หรอือนิเทอรเ์น็ตบา้นไดร้บัผลบวกจากกระแสการท างานจากบา้นในชว่งสถานการณ์ COVID-19 และคาดว่าจะยงัคงเตบิโตต่อเนื่อง

ในครึง่หลงัของปีไปสู่เป้าหมายผูใ้ชบ้รกิาร 1.35 ลา้นรายภายในปี 2563 อย่างไรกต็าม ARPU ยงัคงไดร้บัผลกระทบจากการแขง่ขนัดา้นราคาทีรุ่นแรงดว้ยแพคเกจ็

ราคาต ่า เอไอเอสจงึใหค้วามส าคญัในการขยายตลาดจากฐานลูกคา้โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องเอไอเอส โดยใหบ้รกิารแพคเกจ็แบบรวมซึง่ประกอบดว้ย อนิเทอรเ์น็ตบา้น 

บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และดจิติอลคอนเทนท ์เพื่อเพิม่รายไดค้่าบรกิารเฉลีย่ต่อครวัเรอืน (ARPH) นอกจากนี้ยงัน าเสนอสนิคา้และบรกิารซึง่สรา้งมลูค่าเพิม่อื่นๆ 

เพื่อรกัษาระดบัราคาเหนือคู่แขง่ และหลกีเลีย่งการแขง่ขนัดา้นราคาเพยีงดา้นเดยีว 

ธุรกจิบรกิารลูกค้าองค์กรยงัคงเตบิโตตามกระแสดจิติอลจากความต้องการทีสู่งขึน้ขององค์กรซึ่งต้องการปรบัเปลี่ยนธุรกจิสู่กระบวนการดจิติอล ซึ่งธุรกจิบรกิาร

ลูกคา้องคก์รส่วนทีไ่มใ่ชบ่รกิารโทรศพัท ์(Enterprise non-mobile) มสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 3 ของรายไดห้ลกัในการใหบ้รกิาร และคาดว่าจะเตบิโตในอตัราเลขสอง

หลกัในปี 2563 

เน้นการบริหารจดัการต้นทุนอย่างต่อเน่ือง และลงทุนเพ่ือการเติบโตในเชิงกลยทุธ ์
เพื่อรกัษากระแสเงนิสดจากการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร เอไอเอสให้ความส าคญัในการบรหิารจดัการต้นทุนทัง้ต้นทุนการด าเนินงานและ

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร และคาดการณ์ว่า EBITDA จะหดตวัในอตัราเลขตวัเดยีวระดบัต ่า นอกจากนี้ยงัลงทุนเพื่อขยายโครงขา่ย 4G และ5G รวมถงึธรุกจิ

อนิเทอร์เน็ตบ้านคงความเป็นผู้น าของอุตสาหกรรมในระยะยาวด้วยงบลงทุนประมาณ 35,000ล้านบาท ซึ่งได้ปรบัลดลงจาก 35,000-40,000 ล้านบาทเพื่อให้

สอดคล้องกบัสภาพตลาดทีก่ารบรโิภคยงัคงอ่อนตวั แต่ยงัคงเป้าหมายการขยายพื้นทีใ่หบ้รกิาร 5G ใหค้รอบคลุมรอ้ยละ 13 ของประชากร และรอ้ยละ 50 ของ

ประชากรในพื้นทีก่รุงเทพภายในปี 2563 โดยการลงทุนบนคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮริตซ์ด้วยอุปกรณ์โครงขา่ยแบบผสมผสานเทคโนโลย ี(Multi-technology) ที่

รองรบับรกิารทัง้ 4G และ 5G บนอปุกรณ์ชดุเดยีวกนั จะชว่ยรองรบัความตอ้งการใชง้านดาตา้ทีสู่งขึน้ และยงัชว่ยขยายบรกิาร 5G ส าหรบักลุ่มลูกคา้ทีม่กี าลงัซือ้สงู 

ทัง้นี้ บรษิทัจะยงัคงสามารถสรา้งกระแสเงนิสดเป็นบวกหลงัหกัค่าใชจ้า่ยในการลงทนุ 

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 ทัง้นี้การจา่ยเงนิปันผลในทุกกรณ ีจะขึ้นอยูก่บักระแส
เงนิสดและแผนการลงทุน รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ย  และการจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไมเ่กนิก าไรสะสมที่
ปรากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัและ/หรอืมผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกตขิองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 2/2563 

 
 
Disclaimer 

Some statements made in this material are forward-looking statements with the relevant assumptions, which are subject to various risks and uncertainties. These include statements with respect to our corporate plans, 

strategies and beliefs and other statements that are not historical facts. These statements can be identified by the use of forward-looking terminology such as “may”, “will”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “estimate”, 

“continue” “plan” or other similar words.  The statements are based on our management’s assumptions and beliefs in light of the information currently available to us. These assumptions involve risks and uncertainties 

which may cause the actual results, performance or achievements to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Please note 

that the company and executives/staff do not control and cannot guarantee the relevance, timeliness, or accuracy of these statements.  

 

ภาคผนวก  

 

งบก าไรขาดทุน )ล้านบาท( รวมผลจาก TFRS 16 
 ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 2/2562 %QoQ ครึ่งปี 1/2562 
รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที่  30,334   29,536  -2.6%  59,870  
รายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู  1,640   1,683  2.6%  3,323  
รายไดก้ารใหบ้รกิารอื่นๆ  1,116   1,066  -4.5%  2,182  

รายได้การให้บริการหลกั   33,090   32,285  -2.4%  65,375  
รายไดค้่าเชือ่มโยงโครงขา่ยและค่าเชา่เครื่องและอุปกรณ์  3,290   3,439  4.5%  6,729  

รายได้การให้บริการ   36,380   35,724  -1.8%  72,103  
รายไดจ้ากการขายซมิและอุปกรณ์  6,465   6,532  1.0%  12,998  
รวมรายได้  42,845   42,256  -1.4%  85,101  
ตน้ทุนค่าธรรมเนียม  1,409   1,281  -9.1%  2,690  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  12,586   12,484  -0.8%  25,070  
ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย  4,253   4,683  10%  8,936  
ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ  1,503   1,389  -7.5%  2,892  

รวมต้นทุนการให้บริการ  20,338   20,396  0.3%  40,734  
ตน้ทุนการขายซมิและอุปกรณ์  6,419   6,372  -0.7%  12,791  

รวมต้นทุน  26,757   26,767  0.0%  53,524  
ก าไรขัน้ต้น  16,088   15,489  -3.7%  31,577  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  6,273   6,010  -4.2%  12,283  
ค่าใชจ้่ายการตลาด  1,762   1,600  -9.2%  3,362  
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและอื่นๆ  4,511   4,410  -2.2%  8,921  

ก าไรจากการด าเนินงาน  9,815   9,478  -3.4%  19,294  
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น -430   350  -181% -81  
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื่น  271.45   128.72  -53%  400  
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  1,564   1,546  -1.2%  3,110  
ภาษเีงนิได้  1,335   1,411  5.7%  2,746  
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม -1   1  -174% -0  

ก าไรสุทธิ  6,756   7,001  3.6%  13,757  
     
EBITDA  22,777   22,297  -2.1%  45,073  
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