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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 
คาํอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจาํปี 2562 

ภาพรวมโดยสรปุ

ธรุกิจโทรศพัทเ์คลือนทีขยายตวัท่ามกลางการแข่งขนั 
ในปีทผี่านมา แมว้่าสภาวะเศรษฐกจิจะชะลอตวัและมกีารแขง่ขนัทสีูงในตลาด 

รายได้จากธุรกจิโทรศพัทเ์คลอืนทยีงัคงเตบิโตทรีอ้ยละ 4.2 มาอยู่ท ี130,062 

ลา้นบาท เป็นผลจากการเตบิโตของจาํนวนผูใ้ชบ้รกิารรอ้ยละ 2 และการเตบิโต

ของรายได้เฉลยีต่อหวั (ARPU) ร้อยละ 2 โดยภาพรวมของปีนีมกีารแข่งขนั

ปรบัตวัดขีนึจากปีก่อนหน้า จากการยกเลกิแพก็เกจแบบใชง้านดาต้าไม่จาํกดั

ด้วยความเรว็คงท ี(Fixed-Speed Unlimited Data) อย่างไรกต็าม ในช่วงครงึ

หลงัของปี  2562 ผู้ให้บรกิารต่างออกแพก็เกจดงักล่าวในระบบเติมเงนิและ

ยงัคงมใีหบ้รกิารอย่างต่อเนืองจนถึงต้นปี  ด้วยผลของแพ็กเกจแบบใช้

งานดาต้าไม่จํากดั ประกอบกบัแนวโน้มลูกค้าระบบเตมิเงนิย้ายการใชง้านไป

ระบบรายเดือนส่งผลให้ปรมิาณการใช้งานดาต้า 4G เพิมขนึร้อยละ 17 เป็น 

12.7 กกิะไบต์/เลขหมายทใีชด้าต้า/เดอืน ในขณะทสีดัส่วนผูใ้ชเ้ครอืงโทรศพัท ์

4G เพมิขนึเป็นรอ้ยละ 71  
 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็ส ูงส ู่ฐานผ ูใ้ช้บริการในระดบั 1 ล้านราย 
ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์เอไอเอสไฟเบอร์เติบโตอย่าง

แขง็แกร่งและบรรลุเป้าหมายผู้ใช้บรกิาร 1 ล้านรายในปี 2562 โดยส่วนแบ่ง

ทางการตลาดในเชงิจํานวนผูใ้ชบ้รกิารเพมิขนึจากรอ้ยละ 8 เป็นรอ้ยละ  ซงึ

เป็นผลจากแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านทมีีราคาจูงใจ และเสริมด้วยการเน้น

การตลาดและการขายกบัฐานลูกค้าโทรศพัท์เคลอืนทขีองเอไอเอส โดยรวม

ธุรกิจนีมรีายได้ปี 2562 อยู่ท ี5,722 ล้านบาท เพมิขนึร้อยละ 29 เทยีบกบัปี

ก่อน คดิเป็นรอ้ยละ 4 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ทงันี ธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตได้

เรมิสรา้งผลกําไรสุทธใินปีนีเป็นปีแรก  

สร้างการเติบโตในธรุกิจบริการดิจิตอล 
มุง่มนัขยายธรุกจิบรกิารดจิติอลดว้ยการสรา้งฐานลูกคา้ทงัจากกลุ่มลูกคา้ทวัไป 

และลูกค้าองค์กร โดย AIS PLAY บรกิารวดิโีอคอนเทนต์เตบิโตจากการสรา้ง

การรบัรูใ้นแบรนด ์และสามารถเพมิผูร้บัชมประจาํต่อเดอืนสูงกวา่ 2 ลา้นรายใน

ปี 2562 สําหรบัธุรกจิใหบ้รกิารลูกค้าองค์กร เช่น การใหบ้รกิารดาต้าแก่ลูกค้า

องค์กร (EDS) , ดาตาเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ (data center & cloud) 

รวมถงึการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลอืนทกีบัลูกคา้องคก์ร มสีดัส่วนรอ้ยละ 10 ของ

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลกั และเตบิโตใกลเ้คยีงคาดการณ์ จากความตอ้งการ

ของตลาดทสีูงขนึและแบรนดท์แีขง็แกรง่ของเอไอเอสและซเีอสแอล 
 

ผลการดาํเนินงานปี 2562 และคาดการณ์ปี 2563 

ผลการดําเนินงานปี 2562 เป็นไปตามทคีาดการณ์ โดยรายได้จากบริการ 

เท่ากับ 140,454 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.3 ใกล้เคียงคาดการณ์ทีให้ไว้ 

EBITDA เท่ากบั 78,463 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.3 จากการบรหิารจดัการ

ต้นทุนทดีี ในขณะทอีตัรา EBITDA margin อยู่ทรี้อยละ 42.8 ซงึใกล้เคยีงกบั

คาดการณ์ ด้านกําไรสุทธอิยู่ท ี 31,051 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.6 และงบ

ลงทนุรวมทงัปีเทา่กบั 20,000 ลา้นบาท เทยีบกบัคาดการณง์บลงทนุทวีางแผน

จะใชท้ ี20,000 – 25,000 ลา้นบาท 

สําหรบัปี 2563 เอไอเอสยงัคงมุง่รกัษาความเป็นผูนํ้าในธรุกจิโทรศพัทเ์คลอืนท ี

โดยเน้นคุณภาพของโครงขา่ยทโีดดเด่น การตอบสนองต่อการแขง่ขนัในด้าน

ราคา และการดูแลลูกค้า เพือรักษาฐานลูกค้าทีมีคุณภาพ สําหรับธุรกิจ

อนิเทอร์เน็ตบ้าน เอไอเอสไฟเบอร์วางเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าจาก

ผู้ใช้บริการของธุรกิจโทรศพัท์เคลือนที ด้านธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรและ

บรกิารดิจติอลยงัคงขยายฐานผู้ใชบ้รกิารพร้อมการขยายพนัธมติรทางธุรกจิ

อย่างต่อเนือง ทงันีเป้าหมายทางผลการดําเนินงานและทางการเงนิประจําปี 

2563 จะขนึอยู่กบัการประมลูคลนืความถซีงึจะจดัขนึในชว่งวนัท ี16 กุมภาพนัธ ์

2563 ดงันนั เอไอเอสจะประกาศคาดการณ์ทางการเงนิสําหรบัปี 2563 อย่าง

เป็นทางการหลงัจากการประมลูคลนืความถดีงักล่าว 

 

เหตกุารณ์สาํคญัในปี 2562 

1. ตงัแต่วันท ี1 มกราคม 2562 เอไอเอสได้เรมิใช้มาตรฐานบัญชีฉบับที 15 (TFRS 15) เกียวกับรายได้จากสัญญากับลูกค้า โดยเฉพาะการขาย

โทรศพัทม์อืถอืทตีดิสญัญาบรกิารในระบบรายเดอืน โดยมกีารจดัสรรรายไดใ้หมร่ะหว่างรายไดค้่าเครอืงโทรศพัทแ์ละรายไดก้ารใหบ้รกิาร รวมถงึตน้ทนุ

การตลาด ในขณะทสี่วนลดค่าเครอืงจะถูกบนัทกึเป็นสนิทรพัยร์อตดัจาํหน่ายตามสญัญาและมกีารตดัจาํหน่ายโดยทยอยหกัออกจากรายไดต้ามอายุของ

สญัญาบรกิารกบัลูกคา้ ทงันี เพอืทจีะสามารถเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานกบัปี 2561 เอกสารชุดนีจงึจดัทาํบนงบการเงนิตามมาตรฐานเดมิทยีงัไมไ่ด้

ปรบัใชม้าตรฐานบญัชฉีบบัท ี15 

2. ในเดอืนมถุินายน 2562 เอไอเอสได้รบัการจดัสรรคลนืความถ ี700 เมกะเฮริตซ ์จํานวน 2x10 เมกะเฮริตซ ์ซงึจะใชใ้บอนุญาตดงักล่าวไดป้ระมาณไตร

มาส 4/2563 

3. ในไตรมาส 3/2562 เอไอเอสไดเ้ขา้ทาํสญัญาระงบัขอ้พพิาทกบัทโีอทเีกยีวกบัเสาและการอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยการทาํขอ้ตกลงในครงันีสามารถลด

ค่าใชจ้า่ยสุทธ ิ(หลงัหกัรายได)้ จากการเช่าเสาโทรคมนาคมประมาณ 100 ลา้นบาทต่อเดอืน พรอ้มกบัยุตกิารเช่าอุปกรณใ์นไตรมาส 3/2562 ทาํให้

เกดิค่าใชจ้า่ยรายการพเิศษ 121 ลา้นบาทในไตรมาสเดยีวกนั 

 

มาตรฐานบญัชีใหม่ปี 2563: ตงัเต่วนัท ี1 มกราคม 2563 เอไอเอสไดเ้รมิใชม้าตรฐานบญัชฉีบบัท ี9 และ 16 TFRS 9 และ 16 

มาตรฐานบญัชีไทยฉบบัที 9 (TFRS9): เครอืงมือทางการเงิน 

มาตรฐานกําหนดเกยีวกบัการวดัมูลค่าของเครอืงมอืทางการเงนิและการด้อยค่าของเครอืงมอืทางการเงนิ เพอืกนัสํารองเผอืความเสยีหายทอีาจจะ

เกดิขนึจากเครอืงมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานบญัชีไทยฉบบัที 16 (TFRS16): สญัญาเช่า 

ค่าเช่าจากการดําเนินงานจะถูกรบัรูเ้ป็น “สนิทรพัย์สทิธกิารใช”้ และ “หนีสนิตามสญัญาเช่า” โดยจะมผีลกบัสญัญาเช่าระยะยาว เช่น สญัญาเช่าเสา

โทรคมนาคม การเช่าพนืท,ี อาคารและสํานกังาน, และการโรมมงิคลนื 2100 เมกะเฮริตซ ์โดยรายการทางการเงนิทสีําคญัทมีกีารเปลยีนแปลงมดีงันี 

ก. หนีสนิตามสญัญาเช่า จะบนัทกึดว้ยมลูค่าปัจจบุนัของค่าเชา่คงเหลอืทตี้องชาํระตามสญัญาเช่าโดยคดิลดดว้ยอตัราดอกเบยี โดยหนีสนิตามสญัญา

เช่าจะลดลงเมอืมกีารชําระค่าเชา่ตลอดสญัญา 
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ข. สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้จะถูกบนัทกึภายใต้รายการ ‘สนิทรพัย’์ (ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์) ในจํานวนเดยีวกบัหนีสนิตามสญัญาเชา่และจะถูกตดัค่า

เสอืมตามระยะสญัญาโดยใชว้ธิเีสน้ตรง 
 

สภาวะตลาดและการแข่งขนั  

ในภาพรวม ตลาดโทรศพัทเ์คลอืนในปี 2562 มกีารแขง่ขนัทปีรบัตวัดขีนึจากปีก่อนหน้า จากการปรบัราคาแพค็เกจในชว่งครงึแรกของปี 2562 ทงัในระบบรายเดอืน

และระบบเตมิเงนิ อย่างไรกต็าม ตลาดมกีารนําเสนอแพก็เกจแบบใชง้านดาต้าไม่จํากดัดว้ยความเรว็คงทใีหก้บัลูกค้าระบบเตมิเงนิอกีครงัในช่วงครงึปีหลงัของปี 

2562 ในขณะทรีะบบรายเดอืน ผูใ้หบ้รกิารยงัคงใชส้่วนลดค่าเครอืงโทรศพัทเ์คลอืนทเีป็นกลยุทธส์ําคญั เพอืดงึดูดลูกคา้ทตี้องการซอืเครอืงโทรศพัทม์อืถอืและผกู

แพก็เกจรายเดอืน  

สําหรบัตลาดอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงยงัคงมกีารแขง่ขนัทรีนุแรงทงัดา้นราคาและการแย่งชงิลูกคา้ใหม ่ ผูใ้หบ้รกิารยงัคงเสนอส่วนลดครงึราคาเพอืป้องกนัการย้าย

ออกของลูกค้าเก่า รวมถงึเพอืดงึดูดลูกคา้ใหม่ และนอกจากกลยุทธท์างด้านราคาแลว้ ผูใ้หบ้รกิารยงัใชก้ลยุทธก์ารนําเสนอแพก็เกจไฟเบอรท์คีวามเรว็สูงขนึดว้ย

ระดบัราคาเดมิ เชน่ ระดบัราคาเฉลยีประมาณ 00 บาท/เดอืน แต่ใหค้วามเรว็เพมิขนึ 2 เทา่เป็น 200 เมกะบติต่อวนิาท ี
 

สรปุผลการดาํเนินงานในปี 2562 

จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลอืนท ีณ สนิปี  เพมิขนึรอ้ยละ 2.1 เทยีบกบัปีก่อน เป็น  ลา้นราย โดยมกีารเตบิโตมาจากลูกคา้ระบบรายเดอืนซงึมผีูใ้ชบ้รกิาร

เพิมขนึสุทธ ิ918,000 ราย ซงึเป็นผลจากการใชแ้คมเปญส่วนลดค่าเครอืงโทรศพัท์และการโอนย้ายของผู้ใช้บรกิารจากระบบเติมเงนิไปใช้งานระบบรายเดอืน 

ในขณะทผีูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิมจีํานวนใกล้เคยีงกบัปีก่อนหน้า ทําใหส้ดัส่วนของเลขหมายระบบรายเดอืนเพมิขนึจากรอ้ยละ  ของจํานวนผูใ้ชบ้รกิารทงัหมด 

เป็นรอ้ยละ  ในปี  สําหรบัรายไดเ้ฉลยีต่อหวั หรอื ARPU ของระบบรายเดอืนปรบัตวัเพมิขนึมาอยู่ท ี  บาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ .  เทยีบกบัปีก่อน ส่วน 

ARPU ของระบบเตมิเงนิลดลงรอ้ยละ 1.7 เทยีบกบัปีก่อนมาอยู่ท ี173 บาท ซงึเป็นผลจากการแขง่ขนัดา้นราคาในระบบเตมิเงนิ อย่างไรกต็าม ARPU เฉลยีทงัฐาน

เพมิขนึรอ้ยละ .  เทยีบกบัปีก่อนเป็น 260 บาท ณ สนิปี  

สําหรบัธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตบ้าน เอไอเอสไฟเบอรม์ฐีานลูกค้าทงัสนิ 1 ล้านราย ณ สนิปี 2562 เตบิโตรอ้ยละ  จากปีก่อนหน้า หรอืมจีํานวนผูใ้ชบ้รกิารเพมิสุทธ ิ

,  ราย อย่างไรกต็าม จากการแขง่ขนัดา้นราคาส่งผลให ้ARPU ลดลงรอ้ยละ .  มาอยู่ท ี  บาท 

 

 

 

 

 

ธรุกิจม ือถือ 
ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 %YoY %QoQ 

จาํนวนผูใ้ชบ้รกิาร  

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% 

รวมจาํนวนผู้ใช้บริการ 41,169,200 41,558,100 42,013,800 2.1% 1.1% 

  จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารทเีพมิขนึ 

ระบบรายเดอืน 175,200 208,200 105,700 -40% -49% 

ระบบเตมิเงนิ 347,000 -114,500 350,000 0.9% 406% 

รวมจาํนวนผู้ใช้บริการ 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%  

เฉลีย 255             263              260              2.0%              -1.1%  

ระบบรายเดอืน (TFRS 15) -  531   537   -  1.1%  

ระบบเตมิเงนิ (TFRS 15) -  179   173   -   -3.2%  

เฉลีย (TFRS 15) -  254   252   -   -0.9%  

  MOU (นาท/ีเลขหมาย/เดอืน)  

ระบบรายเดอืน             244  225  212  -13% -5.8% 

ระบบเตมิเงนิ             121  82  92  -24% 12% 

เฉลีย             145  113  118  -19% 4.4% 

  VOU (กกิะไบต/์หมายเลขทใีชอ้นิเทอรเ์น็ต/เดอืน) 

ระบบรายเดอืน 14.0 16.2 16.6 19% 2.5% 

ระบบเตมิเงนิ 9.8 10.5 11.1 13% 5.7% 

เฉลีย 10.9 12.1 12.7 17% 5.0% 

  อตัราการใชเ้ครอืงโทรศพัท ์      

โทรศพัทม์อืถอื 4G 59% 69% 71% - - 
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สรปุผลประกอบการไตรมาส 4/2562 

รายไดร้วมของไตรมาส 4/2562 เทา่กบั 49,464 ลา้นบาท เพมิขนึรอ้ยละ 11 เทยีบกบัปีกอ่น และเพมิขนึรอ้ยละ .  เทยีบกบัไตรมาสกอ่น จากการเตบิโตของรายได้

จากขายซมิและอุปกรณ์ซงึเพมิขนึรอ้ยละ 36 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 85 เทยีบกบัไตรมาสก่อนมาอยู่ท ี 10,449 ล้านบาท ซงึเป็นผลจากการวางจําหน่ายของ

ไอโฟนรุ่นใหม่ในไตรมาส 4/2562 รายได้จากการให้บริการสําหรบัไตรมาส 4/2562 เท่ากับ 35,571 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.6 เทียบกับปีก่อนจากธุรกิจ

โทรศพัทเ์คลอืนทแีละธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง อย่างไรกต็าม รายไดจ้ากการใหบ้รกิารทรงตวัเทยีบกบัไตรมาสก่อน เป็นผลจากรายไดต้่อหวั หรอื ARPU ของ

ระบบเตมิเงนิซงึถูกกดดนัจากแพก็เกจแบบใชง้านไดไ้มจ่ํากดัด้วยความเรว็คงท ี(Fixed-Speed Unlimited data) แมว้่าจะมจีํานวนผูใ้ชบ้รกิารเพมิขนึสุทธ ิ455,700 

ราย 

ด้วยการขยายโครงขา่ยเพอืรองรบัการใชง้าน 4G และการขยายบรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง ส่งผลใหต้้นทุนการใหบ้รกิารของไตรมาส 4/2562 เท่ากบั 20,752  

ลา้นบาท เพมิขนึเลก็น้อยทรีอ้ยละ 1.8 เทยีบกบัปีก่อน และทรงตวัเมอืเทยีบกบัไตรมาสกอ่น โดยส่วนหนึงไดร้บัผลบวกจากค่าเช่าทลีดลงหลงัการตกลงยตุขิอ้พพิาท

กบัทโีอท ีสําหรบัค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารอยู่ท ี8,807 ลา้นบาท เพมิขนึรอ้ยละ 26 เทยีบกบัปีก่อนหน้า และเพมิขนึรอ้ยละ 22 เทยีบกบัไตรมาสก่อน เป็นผล

จากการเสรมิภาพลกัษณ์ของแบรนด ์การใหส้่วนลดค่าเครอืงโทรศพัทม์อืถอืและกจิกรรมทางการตลาดตามชว่งฤดูกาล 

โดยสรุปในไตรมาส 4 มกีําไรก่อนภาษแีละค่าเสอืม หรอื EBITDA เทา่กบั 19,305 ลา้นบาท เพมิขนึรอ้ยละ 6.8 เทบีกบัปีก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 8.7 เทยีบกบัไตรมาส

ก่อน หรอืคดิเป็นอตัรากําไร EBITDA margin ทรีอ้ยละ  และมกีําไรสุทธอิยู่ท ี7,032 ล้านบาท เพมิขนึรอ้ยละ 2.8 เทยีบกบัปีก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 19 เทยีบกบั

ไตรมาสก่อน ซงึเป็นผลจากการบนัทกึค่าเช่าเสาทลีดลงในไตรมาสท ี3/2562 

สรปุงบการเงินประจาํปี 2562 (ไม่รวมผลจาก TFRS 15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้ 

ในปี 2562 เอไอเอสสรา้งรายไดร้วมอยู่ท ี183,432 ลา้นบาท เพมิขนึรอ้ยละ 8.0 

เมอืเทยีบกบัปืก่อน ตามการเตบิโตของธุรกจิโทรศพัทเ์คลอืนทซีงึเป็นธุรกจิที

สร้างรายได้หลกั รวมถึงธุรกิจอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูงซึงเติบโตสูง สําหรบั

ธรุกจิบรกิารลูกคา้องคก์รซงึอยู่ในหมวดรายไดอ้นืๆ ซงึในปี  มกีารเตบิโต

ในระดบัสูงจากการเพมิขนึของพนัธมติรทางธรุกจิและผูใ้ชบ้รกิาร 

รายได้จากการให้บริการหลกั (ไมร่วมค่าเชอืมโยงโครงขา่ยและรายไดจ้ากการ

เป็นพธัมติรกบัทโีอท)ี เพมิขนึรอ้ยละ 5.3 อยู่ท ี140,454 ล้านบาท โดยเป็นไป

ตามคาดการณ ์การเตบิโตของรายไดม้าจากจาํนวนลูกคา้ทเีพมิขนึทงัจากลูกคา้

ระบบรายเดอืนและอนิเตอรเ์น็ตบา้นความเรว็สูง 

 รายได้จากธ ุรกิจโทรศพัท์เคลือนที เท่ากบั 130,062 ล้านบาท เพมิขนึ

รอ้ยละ 4.2 เทยีบกบัปีก่อน จากการเตบิโตของลูกคา้ระบบรายเดอืนและ

รายได้เฉลยีต่อหวั (APPU) ทเีพมิขนึจากการปรบัราคาแพก็เกจในชว่ง

ครงึแรกของปี 2562 และถึงแม้การแข่งขนัในตลาดระบบเติมเงินจะ

รุนแรงขนึในครงึปีหลงั แต่ ARPU เฉลยียงัคงปรบัเพมิจาก  บาท 

เป็น  บาท ณ สนิปี  

 รายได้จากธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง อยู่ท ี5,722 ลา้นบาท เตบิโต

ร้อยละ 29 เทยีบกบัปีก่อน โดยในปี 2562 เอไอเอสไฟเบอร์ได้บรรลุเป้า

ฐานลูกค้า 1 ล้านราย โดยมลีูกค้าเพมิขนึ 307,100 ราย จากความมุง่มนั

พฒันาโครงขา่ยและบรกิารหลงัการขายอย่างต่อเนืองด้วยระดบัราคาที

แ ข่ ง ขัน ไ ด้  อี ก ทั ง ยั ง ใ ช้ ก ล ยุ ท ธ์ เ น้ น ก า ร ข า ย กับ ฐ า นลู ก ค้ า

โทรศพัทเ์คลอืนทขีองเอไอเอสด้วยการนําเสนอแพคเกจรวมทงับรกิาร

อนิเทอรเ์น็ต โทรศพัทเ์คลอืนท ีและคอนเทนท ์

 รายได้การให้บริการอืนๆ  ซงึรวมรายได้รายได้การให้บรกิารดาต้าแก่

ลูกค้าองค์กร (EDS) และรายได้อนืๆ เพมิขนึรอ้ยละ  เป็น ,  ล้าน

บาท ส่วนใหญ่มาจากการใหบ้รกิารดาต้าแก่ลูกค้าองค์กร (EDS) , ดาตา

เซน็เตอรแ์ละบรกิารคลาวด ์(data center & cloud) 

รายได้ค่าเชือมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้จากการเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที

อยู่ท ี13,557 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 28 เมอืเทยีบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการ

ตกลงเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ีโดยเอไอเอสมกีารบนัทกึรายได้ค่าบรกิารพนืที

และบํารุงรกัษา ทงันี รายได้ส่วนนถูีกชดเชยดว้ยค่าเชา่เสาซงึบนัทกึอยู่ภายใต้ 

‘ตน้ทนุการใหบ้รกิาร’ 

รายได้การขายเครืองมือถือและซิม อยู่ที 29,422 ล้านบาทเพมิขนึรอ้ยละ 14 

เมอืเทยีบกบัปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากแคมเปญการใหส้่วนลดเครอืงมอืถอืทยีงั

มตี่อเนืองและการวางจาํหน่ายของไอโฟน 11 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็ส ูง ไตรมาส 4/2561 ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 4/2562 %YoY %QoQ 

จาํนวนผูใ้ชบ้รกิาร   730,500     937,000      1,037,600 42%      11% 

จาํนวนผูใ้ชบ้รการทเีพมิขนึ      53,800       81,600       100,600      87%       23% 

ARPU (บาท/ราย/เดอืน)         574            549            533            -7.2%            -2.8%  

สดัส่วนรายได้แบ่งตามประเภทของธรุกิจ  

การขายเครอืงมอืถอืและซิม, 16% 

การเติบโตของรายได้แบ่งตามประเภทของธรุกิจ 

การขายเครอืงมอืถอืและซิม 

ค่าเชือมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้

จากการเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที 

ธ ุรกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 

ธ ุรกิจโทรศพัท์เคลือนที 

+14%  

+28% 

+29%  

+4.2%  

+11%  ธ ุรกิจล ูกค้าองคก์รและอืนๆ  

ธ ุรกิจโทรศพัท์เคลอืนที, 71% 

ค่าเชือมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้

จากการเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที, 7% 

ธ ุรกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง,3% 

ธ ุรกิจล ูกค้าองคก์รและอืนๆ ,3% 



 
 
 

 4 
 

บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 
คาํอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจาํปี 2562 

 
 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ในปี  2562 ต้นทุนการให้บรกิารอยู่ท ี 81,487 ล้านบาท เพมิขนึร้อยละ 6.2 

เทยีบกบัปีก่อน จากการขยายโครงขา่ย 

 ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต   อยู่ท ี5,792 ล้านบาท เพมิขนึรอ้ย

ละ .  เทียบกับปีก่อน ตามรายได้จากการให้บริการทเีพิมขนึ โดย

ต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อรายไดก้ารใหบ้รกิารอยู่ทรีอ้ยละ .  ของรายได้

จากการใหบ้รกิารหลกั เทยีบกบัรอ้ยละ 4.3 ในปี 2561 

 ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย เท่ากบั 36,598 ล้านบาท เพิมขนึ 

รอ้ยละ 10 เนืองจากการลงทุนในโครงขา่ย 4G, การขยายอนิเทอรเ์น็ต

บา้นความเรว็สูงอย่างต่อเนอืง อกีทงัการไดม้าซงึคลนืความถยี่าน 1800 

เมกะเฮริตซ ์ในช่วงเดอืนกนัยายน ปี 2561  

 ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายการเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที (หลงั

หกัรายรบัค่าเช่าจากทีโอที) อยู่ท ี19,073 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 5.5 

เมอืเทียบกับปีก่อนหน้า มาจากการลดลงของค่าเช่าหลังการยุติขอ้

พพิาทกบัทโีอท ี 

 ต้นทุนการ ใ ห้บริการอืนๆ  ซึงมาจากต้นทุนคอนเทนต์วิดีโอ ค่า

คอมมชิชนัระบบเตมิเงนิ และต้นทุนค่าเชอืมโยงโครงขา่ย อยู่ท ี9,699

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.9 เทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากค่า

เชอืมโยงโครงขา่ยทลีดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ท ี30,526 ล้านบาท เพิมขนึร้อยละ 16 

เมอืเทยีบกบัปีก่อนหน้าโดยสาเหตุหลกัมาจาก ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและ

ค่าใชจ้า่ยเกยีวกบัพนกังาน 

 ค่าใช้จ่ายการตลาด อยู่ท ี11,320 ล้านบาท เพิมขนึร้อยละ 19 เมอื

เทยีบกบัปีก่อน เนืองมาจากการเสรมิภาพลกัษณ์ของแบรนด์ และการ

ใหส้่วนลดค่าเครอืงโทรศพัทม์อืถอื 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอืนๆ  อยู่ท ี19,205 ล้านบาท 

เพิมขนึร้อยละ 15 เทียบกับปีก่อน มาจากการบันทึกรายการพิเศษ

เกยีวกบัค่าใชจ้่ายพนักงานจากการสํารองเงนิชดเชยตามกฎหมายเมอื

ไตรมาสสอง และค่าใชจ้า่ยสําหรบัพนกังานในไตรมาสท ี  

ก ําไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ อยู่ท ี308 ล้านบาทเพมิขนึจาก 119 ล้าน

บาทในก่อน เป็นผลมาจากอตัราแลกเปลียนทผีนัผวนโดยเป็นกําไรทบีนัทกึ

ตามการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนของตลาด ทงันี บริษัทมีการทํา

สญัญาป้องกนัความเสยีงสําหรบัหนีในสกุลเงนิต่างประเทศเตม็จาํนวน 

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ท ี4,777ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.2 จากปีก่อนหน้า เป็น

ผลมาจากการชําระหนสีนิทมีภีาระดอกเบยีโดยประมาณ 15,000 ลา้นบาท โดย 

ณ สินปี 2562 หนีสินทีมีภาระดอกเบียลดลงจาก 109,128 ล้านบาท เป็น 

94,128 ลา้นบาท บรษิทัยงัคงมตี้นทนุทางการเงนิเฉลยีคงทรีอ้ยละ 3.0 ต่อปี 

 

 

กาํไร 

ในปี 2562 เอไอเอสม ีEBITDA เท่ากบั 78,463 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.3 

เทียบกับปีก่อน จากผลการดําเนินงานทดีีขนึทงัรายได้จากการให้บรกิารที

เพมิขนึประกอบกบัต้นทุนทลีดลงจากการยุตขิอ้พพิาทกบัทโีอท ีส่งผลใหอ้ตัรา

กําไร EBITDA margin อยู่ทรีอ้ยละ 42.8 ซงึเป็นไปตามคาดการณ์ กาํไรส ุทธิ

อยู่ท ี31,051ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 4.6 เทยีบกบัปีก่อน 

ฐานะการเงิน (รวมผลจาก TFRS 15) 

ณ  ธนัวาคม  เอไอเอสมสีนิทรพัยร์วมทงัสนิ ,  ล้านบาท ลดลง

เล็กน้อยทรี้อยละ .  เทียบกับปีก่อน จากการตัดจําหน่ายใบอนุญาตคลนื

ความถ ีชดเชยดว้ยเงนิสดทเีพมิขนึจาก ,  ลา้นบาทเป็น ,  ลา้นบาท 

ณ สนิปี  ซงึเป็นเงนิสดจากการดําเนินงาน สําหรบัสนิคา้คงเหลอื ณ สนิปี 

 เท่ากบั ,  ล้านบาท เพิมขนึร้อยละ  จากปีก่อน จากการสํารอง

สินค้าคงเหลือโทรศพัท์เคลือนทมียีอดขายเพิมขนึ โดยระยะเวลาขายสินค้า

เฉลยีอยู่ทรีะดบั  วนั ใกลเ้คยีงกบัปีก่อน และลูกหนีสุทธเิทา่กบั ,  ลา้น

บาท คงทเีมอืกบัปีก่อน โดยระยะเวลาเกบ็หนีเพมิขนึเลก็น้อยจาก  วนัเป็น 

 วนั ทงันี ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญสําหรบัปี  เท่ากบั ,  ล้านบาท 

เพิมขนึรอ้ยละ  จากปีก่อน ตามการเตบิโตของธุรกิจอนิเทอร์เน็ตบ้านและ

ลูกคา้ระบบรายเดอืนทมีากขนึ 
 

หนีสินรวม ณ สินปี 2562 เท่ากบั 220,075 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.4 เทยีบ

กบัปีก่อน ตามการลดลงของเงนิกูย้มืระยะยาวทลีดลงรอ้ยละ 25 อย่างไรกต็าม 

เจา้หนีการคา้อยู่ท ี22,037 ลา้นบาท เพมิขนึรอ้ยละ 20 จากปีก่อน ตามสนิเชอื

จากคู่คา้ (Vendor Financing) จากการขยายโครงขา่ย ส่งผลใหร้ะยะเวลาชําระ

หนีเพมิขนึเลก็น้อยจาก 58 วนั มาอยู่ท ี65 วนั โดยเอไอเอสมสี่วนของผูถ้อืหุน้

ทงัสิน 69,394 ล้านบาท เพิมขนึร้อยละ 20 เทยีบกบัปีก่อนจากกําไรสะสมที

เพิมขนึ โดยสรุป เอเอสยงัคงรกัษาสถานะการเงนิทแีขง็แรงด้วยอตัราส่วน

สภาพคล่องและอตัราส่วนกําไร EBIT ต่อดอกเบีย (interest coverage) อยู่ท ี

0.4 เทา่ และ 13 เทา่ ตามลําดบั ทงันี ณ สนิปี 2562 เอไอเอสมหีนีสนิทมีภีาระ

ดอกเบยีรวมทงัสนิ 94,128 ล้านบาท และมอีตัราส่วนหนีสนิสุทธติ่อ EBITDA 

อยู่ท ี1.0 เทา่ ลดลงจาก 1.3 เทา่จากสนิปีก่อน 

กระแสเงินสด 

ในปี 2562 เอไอเอสสรา้งกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (หลงัหกัภาษ)ี 

เท่ากบั 76,627 ล้านบาท เพมิขนึร้อยละ 11 จากปีก่อน ตามการเติบโตของ 

EBITDA สําหรบักระแสเงินสดจากการลงทุน เอไอเอสใช้งบลงทุนไปทงัสิน 

23,029 ลา้นบาท เพมิขนึจาก 20,198 ลา้นบาทในปีก่อน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16 

ของรายได้จากการให้บรกิาร นอกจากนี เอไอเอสได้ชําระค่าใบอนุญาตคลนื

ความถ ีเป็นเงนิ 4,020 ล้านบาท ส่งผลใหม้กีระแสเงนิสดอสิระ (กระแสเงนิสด

จากการดําเนินงาน หกัค่าใชจ้่ายในการลงทุนและค่าใบอนุญาต) อยู่ท ี33,062 

ล้านบาท เพมิขนึจาก 28,398 ล้านบาทในปีก่อน สําหรบักระแสเงนิสดจากการ

จดัหาเงนิ เอไอเอสจ่ายเงนิกูย้มืสุทธจิํานวน 15,054 ล้านบาท และจ่ายเงนิปัน

ผลทงัสิน 21,050 ล้านบาท โดยสรุป เอไอเอสมเีงนิสดเพมิขนึในปี 2562 ท ี

10,570 ลา้นบาท เป็นผลใหม้เีงนิสดสุทธจิาํนวน 19,637 ลา้นบาท 
  
  

1 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท ี ) พ.ศ.  ทเีรมิประกาศใชต้งัแตว่นัท ี  พ.ค.  ไดก้าํหนดอตัราคา่ชดเชยเพมิเตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้ง สาํหรบัลูกจา้งซงึทาํงานตดิตอ่กนัครบ  ปีขนึไปให้

มสีทิธไิดร้บัคา่ชดเชยไมน้่อยกวา่อตัราสุดทา้ย  วนั จากเดมิกําหนดไวท้ ี  วนั 
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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 
คาํอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจาํปี 2562 

 
งบกาํไรขาดทุน (ลา้นบาท) 

ไมร่วมผลจากTFRS 15 

ไตรมาส 

4/2561 

ไตรมาส 

3/2561 

ไตรมาส 

4/2562 
%YoY %QoQ 2561 2562 %YoY 

รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลอืนที 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% 

รายไดก้ารใหบ้รกิารอนืๆ 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% 

รายไดค้า่เชอืมโยงโครงขา่ยและการเป็น

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% 

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจําหน่าย (8,767) (9,410) (9,600) 9.5% 2.0% (33,282) (36,598) 10% 

คา่ใชจ่้ายดา้นโครงขา่ย (7,366) (7,416) (7,293) -1.0% -1.7% (26,929) (29,399) 9.2% 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนืๆ (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% 

กาํไรขนัต้น 16,170  18,820 18,056 12% -4.1% 66,400 71,533 7.7% 

ค่าใช้จ ่ายในการขายและบริหาร (6,968) (7,227) (8,807) 26% 22% (26,295) (30,526) 16% 

คา่ใชจ่้ายการตลาด (2,713) (2,570) (3,447) 27% 34% (9,550) (11,320) 19% 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิารและอนืๆ (4,255) (4,656) (5,360) 26% 15% (16,745) (19,205) 15% 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 9,202  11,594 9,248 0.5% -20% 40,105 41,009 2.2% 

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน 129  (44) 16 -88% -136% 119 308 160% 

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) อนื 118  127 234 99% 84% 560 687 23% 

คา่ใชจ่้ายทางการเงนิ (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% 

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (1.3) (0.8) (1) -35% 0% (32) (3) -91% 

กาํไรสุทธิ  6,839  8,679 7,032 2.8% -19% 29,682 31,051 4.6% 

         

ค ่าใช้จ ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็น

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 

กาํไรจากการดําเนนิงาน  9,202 11,594 9,248 0.5% -20% 40,105 41,007 2.3% 

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจําหน่าย  8,919 9,572 9,758 9.4% 1.9% 33,879 37,229 9.9% 

(กาํไร)/ขาดทนุจากการขายสนิทรพัย์  (20) (3) 331 -1777% -10487% 2 371 15443% 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร  (33) (30) (33) 5.7% 15% (177) (144) -18% 

คา่ใชจ่้ายการเงนิอนืๆ  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% 

อตัรากาํไร EBITDA 40.5% 46.5% 39.0%   43.4% 42.8%  

         

กาํไรก่อนรายการพิเศษ (ล ้านบาท) 
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 ทจี่าย  - - - NA NA 134 - NA 

 เงนิสาํรองพนกังานตามกฎหมาย (กอ่นภาษ)ี  - - - NA NA - 636 NA 

การเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ี - -479 - NA NA - -479 NA 

EBITDA ทีไมร่วมรายการพิเศษ  18,071 20,656 19,305 15% 4.6% 73,926 78,620 6.4% 

อตัรากาํไร EBITDA ไมร่วมรายการพเิศษ  40.5% 45.4% 39.0% - - 43.5% 42.9% - 

         

กาํไรสุทธิ  6,839 8,679 7,032 2.8% -19% 29,682 31,051 4.6% 

ภาษหีกั ณ ทจี่าย  - - - NA NA 134 - NA 

เงนิสาํรองพนักงานตามกฎหมาย (หลงัภาษ)ี  - - - NA NA - 509 NA 

การเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ี - -383 - NA NA - -383 NA 

กาํไรสุทธิทีไมร่วมรายการพิเศษ  6,839 8,296 7,032 2.8% -15% 29,789 31,176 4.7% 
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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 
คาํอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจาํปี 2562 

    

ฐานะการเงิน  

(ล ้านบาท/ร ้อยละของสินทรพัยร์วม)  

 
มาตรฐานบญัชี 

TFRS 15 

 

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั 

 
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 

เงนิลงทุนระยะสนั 2,221 0.8% 1,989 0.7%  เงนิกูส้ทุธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้  1.7 1.4 1.0 

ลกูหนคีงเหลอื 16,361 5.6% 16,277 5.6%  เงนิกูส้ทุธต่ิอ EBITDA  1.3 1.0 1.0 

สนิคา้คงเหลอื 3,823 1.3% 4,828 1.7%  อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  0.5 0.4 0.4 

อนืๆ 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 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถ ี 111,749 38% 103,074 36%  ผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE)  50% 55% 43% 

โครงขา่ย ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 130,212 45% 125,510 43%  ตัวเลขจากงบกําไรขาดทุนเป็นตัวเลขตังแต่ต้นปี เทยีบใหเ้ป็นเต็มปี  

สนิทรพัย์ทไีมม่ตีวัตน 5,092 1.8% 5,468 1.9%      

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 3,210 1.1% 3,491 1.2%  ตารางการชาํระหนี ตารางชาํระค่าใบอนุญาตคลืนความถี 

อนืๆ 5,337 1.8% 4,984 1.7%  ล้านบาท  หุ้นก ู ้ เงินก ู้  1800MHz 900MHz  

สินทรพัยร์วม 290,505 100% 289,669 100%  2020 - 14,829 3,128 21,747 

เจา้หนกีารคา้ 18,422 6.3% 22,037 7.6%  2021 1,776 12,079 3,128 7,565 

สว่นของเงนิกูถ้งึกาํหนดชาํระใน 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 

อนืๆ 31,877 11% 53,097 18%  2024 6,638 5,817 - 7,565 

รวมหนีสินหมุนเวียน 72,764 25% 105,255 36%  2025 -  5,967  - 7,565 

หุน้กูแ้ละเงนิระยะยาว 92,030 32% 69,172 24%  2026 7,180  1,083  - - 

อนืๆ 68,042 23% 45,848 16%  2027 9,000 750 - - 

รวมหนีสิน 232,836 80% 220,275 76%  2028  750 - - 

กาํไรสะสม 32,505 11% 44,226 15%  *ใบอนุญาตคิลนืความถ ี700 เมกะเฮริตซย์งัไมถู่กจดัสรรอย่างเป็นทางการ ดงันันการจ่ายชาํระ

เงนิกอ้นเเรกจะเรมิในเดอืนตุลาคม 2563  

 

อนืๆ 25,163 8.7% 25,169 8.7%  

รวมส่วนของผูถ้อืห ุ้น 57,669 20% 69,394 24%  

      อนัดบัเครดิต    

      Fitch National rating: AA+ (THA), แนวโน้ม: คงท ี 

      S&P BBB+, แนวโน้มอนัดบัเครดติ: คงท ี 

       

 

   

แหล่งทีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนประจาํปี 2562 (ลา้นบาท) 

แหล่งทีมาของเงินทุน  แหล่งใช้ไปของเงินทุน   

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน  83,348 เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 23,029 

เงนิกูร้ะยะยาว 2,000 เงนิปันผลจ่าย 21,050 

เงนิปันผลรบั และ ดอกเบยีรบั 196 ชาํระเงนิกู ้ 17,054 

เงนิรบัจากการขายสนิทรพัย ์ 77 ภาษเีงนิได ้ 6,721 

  ชาํระใบอนุญาตคิวามถ ี 4,020 
  ชาํระตน้ทุนทางการเงนิและอนืๆ 3,192 

  เงนิสดเพมิขนึ 10,555 

รวม 85,621 รวม 85,621 
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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 
คาํอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจาํปี 2562 

 
ภาคผนวก   

 

 

 

 

Contact us: http://investor.ais.co.th | investor@ais.co.th | (66) 2 029 4443  

 

 

งบกาํไรขาดทุน (ล ้านบาท) 

 Post TFRS 15 

ไตรมาส 

1/2562 

ไตรมาส 

2/2562 

ไตรมาส 

3/2562 

ไตรมาส 

4/2562 
%QoQ 2562 

รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลอืนที 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 

รายไดก้ารใหบ้รกิารอนืๆ 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 

รายไดค้า่เชอืมโยงโครงขา่ยและการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ี 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) 

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจําหน่าย (8,691) (8,767) (9,410) (9,600) 2.0% (36,598) 

คา่ใชจ่้ายดา้นโครงขา่ยและการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ี (7,371) (7,366) (7,416) (7,293) -1.7% (29,399) 

ตน้ทนุการใหบ้รกิารอนืๆ (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) 

กาํไรขนัต้น 16,286 15,546 18,096 17,410 -3.8% 68,994 

ค่าใช้จ ่ายในการขายและบริหาร (6,262) (6,069) (6,331) (8,100) 28% (27,740) 

คา่ใชจ่้ายการตลาด (1,934) (1,814) (1,499) (2,523) 68% (7,861) 

คา่ใชจ่้ายในการบรหิารและอนืๆ (4,328) (4,255) (4,833) (5,577) 15% (19,879) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 10,024 9,477 11,765 9,310 -21% 41,254 

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน 84 129 (44) 16 -136% 308 

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) อนื 203 104 108 214 99% 616 

คา่ใชจ่้ายทางการเงนิ (1,217) (1,288) (1,195) (1,171) -2.0% (4,777) 

ภาษเีงนิได้ (1,523) (1,328) (1,833) (1,303) -29% (6,209) 

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (1.0) (1.3) (0.8) (1) 0% (3) 

กาํไรสุทธิ  7,570 7,092 8,800 7,065 -20% 31,190 

       

EBITDA 18,868 18,345 21,307 19,366 -9.1% 78,710 


