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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 3/2563 

ภาพรวมโดยสรปุ 

ผลกระทบต่อเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจต่อธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
แม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยคล่ีคลาย 
จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในประเทศทีม่กีารควบคมุไดใ้นระดบัที่
ดี ส่งผลให้ในไตรมาสนี้ได้มกีารยกเลิกมาตรการปิดเมอืง และกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิไดท้ยอยกลบัมาด าเนินตามปกต ิอย่างไรกต็าม การฟ้ืนตวัของภาวะ
เศรษฐกจิยงัคงเปราะบางด้วยภาคบรกิารซึ่งได้รบัผลกระทบจากการหายไป
ของนักท่องเที่ยว ท าให้โดยรวมยังมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายในบริการ
โทรคมนาคม โดยเฉพาะธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนที่ซึ่ง เผชิญกับก าลงัซื้อของ
ผู้บริโภคที่อ่อนตัว และรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หายไปจากการปิด
พรมแดน 
 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตบ้านยงัเติบโตได้ดี และธรุกิจลกูค้าองคก์รเร่ิมมี
การฟ้ืนตวั 
ธุรกิจอนิเทอร์เน็ตบ้านยงัคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมรีายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 21 
เทยีบกบัปีก่อนด้วยผู้บรโิภคมองว่าการมเีน็ตบ้านมคีวามส าคญัมากขึน้จาก
สถานการณ์ทีผ่่านมา (New normal) และตลาดมกีารออกราคาแพก็เกจระดบั
ล่างเพื่อตอบสนองต่อก าลงัซื้อทีอ่่อนตวั ในขณะทีธุ่รกจิบรกิารลูกค้าองคก์รมี
การเตบิโตของรายไดร้อ้ยละ 6 เทยีบกบัปีก่อน โดยรายได้บรกิาร Enterprise 
Data Service (EDS) เริ่มฟ้ืนตัวหลังจากที่ได้ร ับผลกระทบจากการปรับ
แพก็เกจบรกิารลงในชว่งสถานการณ์โรคระบาด ในขณะทีบ่รกิาร Cloud, ICT, 
IoT และ Cyber security เติบโตกว่า 2 เท่าจากกระแสการปรบัเปลี่ยนธุรกจิ
ของลูกคา้องคก์รสู่กระบวนการดจิทิลั   
 

การเปิดให้บริการแพก็เกจ 5G  
เอไอเอสได้เปิดตวัแพก็เกจเกจบรกิาร 5G อย่างเป็นทางการดว้ยราคาเริม่ตน้ 
699 บาท/เดอืน แบบจ ากดัปรมิาณดาต้า พรอ้มเสรมิด้วยบรกิารคอนเทนตท์ี่
รองรบัประสบการณ์ 5G ไดแ้ก่ Augmented reality (AR), Virtual reality (VR) 
และบริการเกมส์ผ่านระบบคลาวด์ เพื่อเน้นเพิ่มมูลค่าการขายและสร้าง
ประสบการณ์ใหมใ่หลู้กคา้ ดว้ยเทคโนโลย ี5G ยงัอยู่ในชว่งเริม่ตน้ ปัจจบุนัจงึ
โทรศพัท์รุ่นที่รองรบั 5G ประมาณ 16 รุ่นและมีระดับราคาเริ่มต้นสูงกว่า 
10,000 บาท จงึคาดว่าอตัราการใชง้าน (Adoption rate) 5G ในปีนี้จะยงัอยู่ใน
ระดบัที่จ ากดั ทัง้นี้ เอไอเอสยงัคงขยายโครงข่าย 5G อย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปัจจบุนัครอบคลุมกว่ารอ้ยละ 60 ของประชากรในเขตกรงุเทพ รวมกบับรเิวณ
พื้นทีส่ าคญัใน 77 จงัหวดั คดิเป็นความครอบคลุมของโครงขา่ยโดยรวมรอ้ย
ละ 16 ของประชากรทัง้ประเทศ 
 

ปรบัคาดการณ์การเติบโตของรายได้ และคงคาดการณ์แนวโน้ม 
ด้านการท าก าไร EBITDA 

ในไตรมาส 3/2563 เอไอเอสมรีายไดห้ลกัจากการใหบ้รกิารลดลงรอ้ยละ 6.8% 
เทยีบกบัปีก่อน และคงทีเ่ทยีบกบัไตรมาสก่อนด้วยผลกระทบทีต่่อเนื่องของ 
COVID-19 และม ีEBITDA (ไม่รวมผลจาก TFRS16) ลดลงรอ้ยละ 11 เทยีบ
กบัปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 1.4 เทยีบกบัไตรมาสก่อนจากการบรหิารต้นทุน
อย่างต่อเนื่อง ด้านก าไร (ไม่รวมผลจาก TFRS16) ลดลงรอ้ยละ 23 เทยีบกบั
ปีก่อน และลดลงร้อยละ 6.5 เทียบกับไตรมาสก่อนจากผลขาดทุนอตัรา
แลกเปลี่ยนสุทธทิี่ยงัไม่รบัรู้และค่าเสื่อราคาและค่าตดัจ าหน่ายที่สูงขึน้ ทัง้นี้
หากไมร่วมผลจากอตัราแลกเปลีย่นก าไรสุทธลิดลงรอ้ยละ 21 เทยีบกบัปีก่อน 
และคงทีเ่มื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน ส าหรบัรอบ 9 เดือนของปี 2563 รายได้
หลกัจากการใหบ้รกิารลดลงรอ้ยละ 4.4 และ EBITDA ลดลงรอ้ยละ 3.0 เป็น
เหตุใหป้รบัคาดการณ์การเตบิโตของรายไดห้ลกัจากการใหบ้รกิารเป็นลดลงใน
อตัราเลขตวัเดียวระดบัต ่าถึงกลาง ในขณะที่ยงัคงคาดการณ์การลดลงของ 
EBITDA ในอตัราเลขตวัเดยีวระดบัต ่า และคงการลงทนุประมาณ 35,000 ลา้น
บาทในปีนี้ 
 
 

สภาวะตลาดและการแข่งขนั 
ในไตรมาส 3/2563 การแขง่ขนัในตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนทีค่่อนขา้งทรงตวั โดยผูใ้หบ้รกิารยงัคงระดบัราคาเดมิส าหรบัแพก็เกจดาตา้แบบใชง้านไมจ่ ากดั (Unlimited 
data) หลงัจากมกีารปรบัราคาขึน้ตัง้แต่ไตรมาส 2/2563 อย่างไรกต็าม การเพิม่ระดบัรายได้เฉลี่ยต่อหมายเลขต่อเดอืน (ARPU) ยงัคงมคีวามทา้ทาย เนื่องจาก
ลูกคา้ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิยงัคงมองหาบรกิารทีคุ่ม้ค่า ดงันัน้ ผูใ้หบ้รกิารจงึเริม่น าเสนอแพก็เกจขนาดเลก็ทีส่ามารถใชง้านไมจ่ ากดัดว้ยความเรว็
ในระดบัต ่า เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ทีม่กี าลงัซือ้น้อยในภาวะทีก่ าลงัการใชจ้า่ยของผูบ้รโิภคออ่นตวั 

ตลาดอนิเทอรเ์น็ตบา้นความเรว็สูงยงัคงแขง่ขนัรนุแรงในไตรมาสนี้ โดยมแีพก็เกจราคาถูกเริม่ตน้ที ่299 บาท/เดอืน ส าหรบัความเรว็ 100 เมกะบติต่อวนิาท ีซึง่เป็น
ระดบัราคาทีต่ ่ากว่า ARPU ของอตุสาหกรรม เพื่อดงึดูดลูกคา้ในสภาวะทีก่ารใชจ้า่ยของผูบ้รโิภคออ่นตวั นอกจากนี้ ผูใ้หบ้รกิารไดพ้ยายามสรา้งมลูค่าเพิม่ดว้ยการ
น าเสนอบรกิารเสรมิต่างๆ เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหมแ่ละป้องกนัการไหลออกของลูกคา้เดมิ เชน่ การเพิม่ความเรว็เน็ตและการอพัปเกรดอปุกรณ์ใหก้บัลูกคา้ การเพิม่จดุ
ตดิตัง้เราเตอรเ์พื่อขยายพืน้ทีค่รอบคลุมภายในบา้น และแพก็เกจคอนเวอรเ์จนซซ์ึง่รวมบรกิารทีห่ลากหลาย เป็นตน้ เป็นเครื่องมอืทางการตลาดเพื่อเน้นรกัษาระดบั
ราคาค่าบรกิารใหสู้งกว่าคู่แขง่ในตลาด 
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ผลการด าเนินงานในไตรมาส 3/2563 
ในไตรมาส 3/2563 เอไอเอสมลีูกคา้โทรศพัทเ์คลื่อนทีจ่ านวน 41 ลา้นเลขหมายทรงตวั จากไตรมาสก่อน จากการหายไปของลูกคา้กลุ่มนกัทอ่งเทีย่ว และการเปลีย่น
จากระบบเตมิเงนิไปยงัระบบรายเดอืนทีย่งัมตี่อเนื่อง ส่งผลใหลู้กคา้ระบบรายเดอืนเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง ประมาณรอ้ยละ 9 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 2.5 เทยีบ
กบัไตรมาสก่อน ในขณะทีฐ่านลูกค้าระบบเตมิเงนิลดลงรอ้ยละ 4 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 1 เทยีบกบัไตรมาสก่อน โดยการลดลงของฐานลูกค้าระบบเตมิเงนิ
จ านวน 313,400 เลขหมายในไตรมาสนี้ ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับจ านวนลูกค้าระบบเติมเงินที่ลดลง 531,900 ในไตรมาส 2/2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกค้ากลุ่ม
นักท่องเทีย่วทีห่ายไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาด รายได้ต่อเลขหมาย (ARPU) ของลูกคา้ระบบเตมิเงนิฟ้ืนตวัดขีึน้เลก็น้อย เพิม่ขึน้จาก 156 บาท ในไตรมาส
ก่อนมาอยู่ที ่157 บาทในไตรมาส 3/2563 จากการปรบัราคาแพก็เกจขึน้ ทัง้นี้ การแขง่ขนัดา้นราคาสง่ผลให ้ARPU ของลูกคา้ระบบรายเดอืนลดลงรอ้ยละ 4.8 เทยีบ
กบัไตรมาสก่อน มาอยู่ที ่498 บาท โดยสรปุ ARPU โดยรวมลดลงมาอยู่ที ่237 บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 6.8 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 0.9 เทยีบกบัไตรมาสก่อน 

ปัจจบุนั ฐานผูใ้ชบ้รกิารเอไอเอสไฟเบอร ์(บรกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้นความเรว็สูง) เตบิโตต่อเนื่อง เป็นผลจากความตอ้งการเชื่อมต่อภายในบา้นทีม่คีวามส าคญัมากขึน้
จากสถานการณ์โรคระบาดทีผ่่านมาและท าใหเ้กดิวถิชีวีติใหม ่(New normal) โดยมจี านวนลูกคา้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 34 เทยีบกบัปีก่อน หรอืมจี านวนลูกคา้เพิม่ขึน้สุทธ ิ
52,900 รายในไตรมาสทีผ่า่นมา รวมเป็นลูกคา้ทัง้สิน้ 1,255,500 ราย จ านวนลูกคา้เพิม่ขึน้สุทธใินไตรมาสนี้ชะลอตวัลงจากความตอ้งการของลูกคา้เพื่อท างานจากที่
บ้านทีเ่พิม่ขึน้สูงสุดในไตรมาส 2/2563 ในช่วงปิดเมอืง ทัง้นี้ ท่ามกลางการแขง่ขนัด้านราคา ARPU ลงลงรอ้ยละ 12 เทยีบกบัปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 1 เทยีบกบั
ไตรมาสก่อน มาอยู่ที ่484 บาท เนื่องจากไดร้บัผลกระทบแพก็เกจระดบัราคาต ่า 399 บาทซึง่เป็นทีน่ิยมในตลาด 

  

ธรุกิจมือถือ 
ไตรมาส 3/2562 ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 3/2563 %YoY %QoQ 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร  
ระบบรายเดอืน 9,001,700 9,536,400 9,771,500 8.6% 2.5% 
ระบบเตมิเงนิ 32,556,400 31,483,400 31,170,000 -4.3% -1.0% 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 41,558,100 41,019,800 40,941,500 -1.5% -0.2% 

  จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 
ระบบรายเดอืน 208,200 395,600 235,100 13% -41% 
ระบบเตมิเงนิ -114,500 -531,900 -313,400 174% -41% 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 93,700 -136,300 -78,300 -184% -43% 

  ARPU (บาท/เลขหมาย/เดอืน) 
ระบบรายเดอืน   531              523  498 -6.2% -4.8% 
ระบบเตมิเงนิ   179              156  157   -12%             0.7%  
เฉล่ีย  254              239  237 -6.8%             -0.9% 

  MOU (นาท/ีเลขหมาย/เดอืน) 
ระบบรายเดอืน 225  189 189 -16% 0.1% 
ระบบเตมิเงนิ 82  79 78 -5.0% -1.4% 
เฉล่ีย 113   104  104 -7.8% 0.3% 

  VOU (กกิะไบต/์เลขหมายทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต/เดอืน) 
ระบบรายเดอืน 16.2 18.8 19.8 22% 5.7% 
ระบบเตมิเงนิ 10.5 16.3 16.1 53% -1.1% 
เฉล่ีย 12.2 17.0 17.2 41% 1.3% 

  อตัราการใชเ้ครื่องโทรศพัท์      
โทรศพัทม์อืถอื 4G 69% 75% 76% - - 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตบ้าน      
จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 937,000 1,202,600 1,255,500 34%      4.4% 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้  81,600 112,200 52,900      -35%       -53% 
ARPU (บาท/ราย/เดอืน) 549 489 484 -12% -1.0% 
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ผลการด าเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2563 
ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2563 รายได้รวมอยู่ที ่126,816 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 4 เทยีบกบัปีก่อน จากการขายและรายไดบ้รกิารทีล่ดลง ซึ่งเป็นผลของการแพร่
ระบาด COVID-19 ตัง้แต่ปลายไตรมาส 1/2563 โดยรายได้จากการขายเครื่องและอุปกรณ์ลดลงรอ้ยละ 4.3 จากปีก่อน เนื่องจากการปิดศูนย์บรกิารทีอ่ยู่ในห้าง
ในช่วงปิดเมอืง ด้านรายไดจ้ากการใหบ้รกิารลดลงรอ้ยละ 3.9 เทยีบกบัปีก่อน จากการบรโิภคทีอ่่อนตวัลงประกอบกบัธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที่ซึ่งมกีารแขง่ขนัดา้น
ราคา โดยเฉพาะแพก็เกจใชง้านดาตา้ไมจ่ ากดัส าหรบัทัง้ลกูคา้เตมิเงนิและลกูคา้รายเดอืน ประกอบกบัรายไดจ้ากกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วทีห่ายไปสง่ผลใหร้ายไดจ้ากธรุกจิ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีล่ดลงรอ้ยละ 5.8 เทยีบกบัปีก่อน ธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตบา้นเตบิโตไดด้จีากกระแสการท างานจากบา้นโดยมฐีานลูกคา้เพิม่ขึน้ ในขณะที ่ARPU ลดลง
จากแพ็กเกจราคาต ่าและการแข่งขนัด้านราคา ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจอนิเทอร์เน็ตบ้านเติบโตร้อยละ 23 เทยีบกบัปีก่อน ธุรกิจบรกิารลูกค้าองค์กรส่วนที่
นอกเหนือจากบรกิารโทรศพัท์เตบิโตรอ้ยละ 6 จากความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ของ Data center, Cloud, cyber security, IoT และ IT solution ในขณะทีร่ายไดบ้รกิาร 
Enterprise Data Service (EDS) ทรงตวั โดยสรปุรายได้หลกัจากการให้บริการอยู่ที ่97,504 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.4 ส าหรบัชว่ง 9 เดอืนทีผ่า่นมา 

ต้นทุนการให้บริการอยู่ที ่61,201 ลา้นบาท คงทีเ่มื่อเทยีบกบัปีก่อน จากการควบคุมตน้ทนุในชว่งการระบาด COVID-19 ในขณะทีย่งัคงขยายและพฒันาโครงขา่ย
อย่างต่อเนื่องดว้ยคลื่นความถี ่2600 เมกะเฮริตซเ์พื่อเพิม่ศกัยภาพในการใหบ้รกิาร 4G และขยายบรกิาร 5G เพื่อคงความเป็นผูน้ าในอตุสาหกรรม 

ในช่วง 9 เดอืนทีผ่่านมา EBITDA )ไม่รวมผลจาก TFRS 16( ลดลงรอ้ยละ 3 เทยีบกบัปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกบัทีค่าดการณ์ทัง้ปีว่าจะหดตวัในอตัราเลขตวัเดียว
ระดบัต ่า โดยมอีตัราก าไร EBITDA อยู่ทีร่อ้ยละ 45.4 เพิม่ขึน้ 0.5 จุด เมื่อเทยีบกบั 9 เดอืนแรกของปี 2562 ก าไรสุทธิลดลงรอ้ยละ 13 จากการลงทุนในโครงขา่ย 
กบัประมลูคลื่นความถีใ่หม ่และขาดทนุจากอตัราแรกเปลีย่น 258 ลา้นบาท  

สรปุงบการเงินประจ าไตรมาส 3/2563 )ไม่รวมผลจาก TFRS 16(

รายได้ 
ในไตรมาส 3/2563 เอไอเอสมรีายได้รวมทัง้สิน้ 41,715 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ
6.7 เทยีบกบัปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 1.3 เทยีบกบัไตรมาสก่อน เป็นผลกระทบ
ต่อเนื่องจากการแพรร่ะบาด COVID-19 และสภาวะการแขง่ขนัในตลาด 
รายได้หลกัจากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยและรายได้จาก
การเป็นพธัมติรกบัทโีอท)ี อยู่ที ่32,130 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.8 เปรยีบเทยีบ
กับปีก่อนหน้า และคงที่จากไตรมาสที่ผ่านมา จากการลดลงของรายได้
โทรศพัทเ์คลื่อนทีช่ดเชยกบัการเตบิโตของธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตบ้านและการฟ้ืน
ตวัของธรุกจิบรกิารลูกคา้องคก์ร 

 รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ี อยู่ที่ 29,197 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 8.3 เทยีบกบัปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 1.1 เทยีบกบัไตรมาสก่อน 
จากผลกระทบของเศรษฐกจิทีต่่อเนื่อง การแขง่ขนัดา้นราคา และรายไดท้ี่
หายไปจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ฐานลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดบัคงที่โดยมี
แนวโน้มการย้ายจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือนอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่ ARPU ยังคงลดลงจากการแข่งขันถึงแม้จะมีการขึ้นราคา
แพก็เกจใชง้านดาตา้แบบไมจ่ ากดั (unlimited data) กต็าม 

  รายได้จากธรุกิจอินเทอรเ์น็ตบ้าน อยู่ที ่1,785 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
21 เทยีบกบัปีก่อน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.1 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากการ
เติบโตของฐานลูกค้าที่แขง็แกร่งชดเชยกบั ARPU ที่ต ่าลงจากการเสนอ
ขายแพก็เกจราคาถูกเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกคา้ทีม่กี าลงัซือ้ทีต่ ่าลง 

 รายได้การให้บริการอ่ืนๆ อยู่ที่ 1,148 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 
เทยีบกบัปีก่อน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.7 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากธุรกิจ
ลูกค้าองค์กรที่มีความต้องการใช้บริการ Cloud, Data Center และ IT 
Solution ทีเ่พิม่ขึน้ดว้ยความตอ้งการปรบัธรุกจิดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั   

รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย )IC( และรายได้จากการเป็นพนัธมิตรกบัทีโอ
ที อยู่ที่ 3,494 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 18 เทยีบกบัปีก่อน จากบนัทกึรายการ
พิเศษจากขอ้ตกลงพนัธมติรกบัทโีอทใีนไตรมาส 3/2562 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 
4.5 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน 

รายได้จากการขายซิมและอปุกรณ์ อยู่ที ่6,091 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 
เทยีบกบัปีก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 6.7 จากไตรมาสทีผ่า่นมาจากความตอ้งการซือ้
สะสมทีล่ดลงหลงัจากสถานการณ์ระบาดคลีค่ลาย ประกอบกบัผลกระทบตาม
ฤดูกาล อตัราก าไรการขายซมิและอุปกรณ์อยู่ทีร่อ้ยละ -1.2 ลดลงจากไตรมาส 
2/2563 ที่ร้อยละ +2.5 จากการลดลงของสดัส่วนยอดขายอุปกรณ์ที่มีอตัรา
ก าไรสูงซึง่เป็นผลจากเศรษฐกจิทีอ่อ่นตวั 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ในไตรมาส 3/2563 ต้นทุนการให้บริการอยู่ที ่20,377 ลา้นบาท คงทีเ่มื่อเทยีบ
กบัไตรมาก่อน และลดลงรอ้ยละ 1.8 เทยีบกบัปีก่อนซึ่งลดลงตามรายได้หลกั
จากการใหบ้รกิารทีช่ะลอตวั 

 ต้นทุนค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1,355 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 7.7 เมื่อเทยีบ

กบัปีก่อน ลดลงตามรายได้หลกัจากการใหบ้รกิาร แต่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.8 

เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากรายการพเิศษการลดหย่อนค่าธรรมเนียม USO 
ในไตรมาส 2/2563 อัตราส่วนค่าธรรมเนียมต่อรายได้หลักจากการ
ใหบ้รกิารอยู่ทีร่อ้ยละ 4.2 ในไตรมาส 3/2563 เทยีบกบัรอ้ยละ 4.0 ในไตร
มาสทีผ่า่นมา   

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย เพิม่ขึน้จากการลงทุนโครงขา่ยอย่าง
ต่อเนื่องและการได้คลื่นความถี่ใหม่ อยู่ที ่9,592 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
1.9 เทยีบกบัปีก่อน แต่คงทีเ่มื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนจากอปุกรณ์บางสว่น
ทีต่ดัค่าเสื่อมเตม็มลูค่าแลว้  

 ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็นพันธมิตรกับทีโอที 
)หลงัหกัรายได้ค่าเช่าจากทีโอที( อยู่ที่ 4,676 ล้านบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
18 เทียบกับปีก่อนจากรายการพิเศษการท าข้อตกลงพันธรมิตรเสา
โทรคมนาคมกบัทโีอทใีนไตรมาส 3/2563 แต่ลดลงรอ้ยละ 3 เทยีบกบัไตร
มาสก่อนจากการเปลี่ยนการบนัทกึค่าใชจ้่ายบางส่วนไปยงัค่าใชจ้่ายการ
บรหิารและอื่นๆ  
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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 3/2563 

 ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ อยู่ที ่1,913 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 22 เทยีบ

กบัปีก่อน จากการลดลงของค่าคอมมชิชัน่ระบบเตมิเงนิทีล่ดลงตามรายได้
จากลูกค้าระบบเตมิเงนิ และลดลงรอ้ยละ 1.8 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน
จากตน้ทนุค่าเชื่อมโครงขา่ยทีล่ดลง 

 
ค่าใช่จ่ายในการขายและการบริหาร อยู่ที ่6,040 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.6 
เทียบกับปีก่อน จากรายการพิเศษในการยุติข้อพิพาทในไตรมาส 3/2562 
ในขณะทีอ่ตัราการเตบิโตคงทีจ่ากไตรมาสก่อน 

 ค่าใช้จ่ายการตลาด อยู่ที ่1,552 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.6 เทยีบกบัปี
ก่อน จากแคมเปญการตลาดทีอ่ยู่ในระดบัต ่าในไตรมาส 3/2562 แต่ลดลง
รอ้ยละ 3 เทยีบกบัไตรมาสก่อนจากผลของฤดูกาลและการบรหิารจดัการ
ตน้ทนุอย่างต่อเนื่อง 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อยู่ที ่4,487 ลา้นบาท ลดลง
ร้อยละ 7.2 เทยีบกบัปีก่อน จากรายการพเิศษในการระงบัขอ้พพิาทกบั  
TOT จ านวน 121 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2562 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 
เทียบกับไตรมาสก่อน จากการเปลี่ยนประเภทรายการบัญชีมาจาก
ค่าใช้จ่ายโครงข่าย รวมไปถึงการเพิม่ขึน้ของค่าเช่าศูนย์บรกิารหลังเปิด
ใหบ้รกิารเป็นปกต ิชดเชยกบัหนี้สูญทีล่ดลง 

 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ อยู่ที ่181 ลา้นบาทในไตรมาสนี้ สวนทาง
กับไตรมาสก่อนที่มีผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิอยู่ที่  344 ล้านบาท 
เนื่องจากค่าเงนิบาททีอ่่อนค่าลงเทยีบกบัดอลลารส์หรฐัประกอบกบัเงนิลงทนุ
คา้งจา่ยทีเ่พิม่ขึน้ 
 
ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 1,104 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.6 จากปีก่อน และ
ลดลงร้อยละ 7.5 จากไตรมาสก่อน เป็นผลจากดอกเบี้ยค่าคลื่นรอตดับญัชทีี่
ลดลงหลงัจากช าระค่าใบอนุญาต 900 เมกะเฮริตซ ์ในเดอืนกรกฎาคมทีผ่า่นมา
ชดเชยกบัหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ 
 

ก าไร  

ในไตรมาสที่ผ่านมา EBITDA )ไม่รวมผลจาก TFRS 16( อยู่ที่  18,861  
ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 11 เทยีบกบัปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 1.4 เทยีบกบัไตร
มาสก่อน จากรายได้หลกัจากการให้บรกิารที่ลดลงท าให้อตัราก าไร EBITDA 
อยู่ที่ร้อยละ 45.2 ใกล้เคยีงกบัไตรมาสก่อนหน้า ก าไรสุทธิ )ไม่รวมผลจาก 
TFRS 16( อยู่ที่ 6,764 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 เทยีบกบัปีก่อน และลดลง
รอ้ยละ 6.5 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธทิี่
ยงัไม่รบัรูแ้ละค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีสู่งขึน้ ทัง้นี้  หากไม่รวมผลจาก
อตัราแลกเปลีย่น ก าไรสุทธลิดลงรอ้ยละ 21 เทยีบกบัปีก่อน และคงทีเ่มื่อเทยีบ
กบัไตรมาสก่อน ก าไรสุทธิตามรายงาน )รวมผลจาก TFRS 16( อยู่ที ่6,513 
ลา้นบาท ลดลง 251 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบัก าไรสุทธทิีไ่มร่วมผลจาก TFRS 16  

 

ฐานการเงิน )รวมผลจาก TFRS 9 & 16( 

ณ วนัที ่31 กนัยายน 2563 สนิทรพัยร์วมอยู่ที ่353,797 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 22 เทยีบกบั ณ สิ้นปี 2562 สาเหตุหลกัมาจากการปรบัใช้มาตรฐานบญัชี
ไทยฉบบัที่ 16 (TFRS 16) ท าให้มกีารบนัทกึสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ (Right-of-
use) ที ่60,892 ล้านบาท ประกอบกบัการเขา้รบัใบอนุญาตในไตรมาส 1/2563 
ด้านหนี้สินรวมอยู่ที่ 285,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากการปรบัใช้
มาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 16 มีการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า (Lease 
liabilities) ที่ 60,323 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืม ชดเชยกับค่า
ใบอนุญาตคา้งจ่ายทีล่ดลง หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ณ สิ้นไตรมาส 3/2563 อยู่
ที่ 106,500 ล้านบาท เพิ่มขึน้เมื่อเทยีบกบัณ สิ้นปี 2562 ที่ 94,200 ล้านบาท 
อตัราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อ EBITDA (ไม่รวมหนี้สนิตามสญัญาเชา่และใบอนุญาต
ใหใ้ชค้ลื่นความถี่คา้งจ่าย) อยู่ที ่1.0 เท่า ส าหรบัส่วนของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่68,627 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.1 จากก าไรสะสมที่เพิ่มขึ้นชดเชยกับการปรบัใช้ 
มาตรฐานบญัชไีทยฉบบัที ่9 (TFRS 9) 
 
กระแสเงินสด )รวมผลจาก TFRS 9 & 16( 
ใน 9 เดือนแรกของปี 2563 กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานอยู่ที่ 59,235 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.9 เทยีบกบัปีก่อน จากการปรบัใชม้าตรฐานบญัชไีทยฉบบั
ที่ 16 (TFRS 16) ท าให้มกีารจดักลุ่มใหม่ของค่าใชจ้่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่า
ส่งผลใหก้ระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 8,774 ลา้นบาท กระแสเงนิสด
จากการด าเนินงานหลงัจากหกัค่าใชจ้่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่าแล้วลดลงรอ้ยละ 
12 จาก EBITDA ทีล่ดลง ทัง้นี้ กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานยงัเพยีงพอตอ่
การลงทนุในโครงขา่ยจ านวน 18,040 ลา้นบาท และการจา่ยค่าใบอนุญาตใหใ้ช้
คลื่นความถี่โทรคมนาคมจ านวน 23,707 ล้านบาท โดยสรุป เอไอเอสมกีระแส
เงนิสดอสิระ (กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน หกัการลงทุนในโครงขา่ยและ
การจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใชค้ลื่นความถี่โทรคมนาคม) อยู่ที่ 17,487 ล้านบาท 
และมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเทา่กบั 16,634 ลา้บบาท ณ สิน้งวด 9 
เดอืนแรกของปี 2563  
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 งบก าไรขาดทุน )ล้านบาท( ไม่รวมผลจาก TFRS 16 

 
ไตรมาส  
3/2562 

ไตรมาส  
2/2563 

ไตรมาส 
3/2563 

%YoY %QoQ 
9 เดือน  

2562 

9 เดือน  
2563 

%YoY 

รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 31,851 29,536 29,197 -8.3% -1.1% 94,571 89,067 -5.8% 
รายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 1,475 1,683 1,785 21% 6.1% 4,143 5,108 23% 
รายไดก้ารใหบ้รกิารอื่นๆ 1,136 1,066 1,148 1.1% 7.7% 3,297 3,329 1.0% 

รายได้การให้บริการหลกั  34,461 32,285 32,130 -6.8% -0.5% 102,011 97,504 -4.4% 
รายไดค้า่เชื่อมโยงโครงขา่ยและการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ี 4,278 3,439 3,494 -18% 1.6% 10,113 10,223 1.1% 

รายได้การให้บริการ  38,739 35,724 35,624 -8.0% -0.3% 112,124 107,727 -3.9% 
รายไดจ้ากการขายซมิและอุปกรณ์ 5,994 6,532 6,091 1.6% -6.7% 19,952 19,089 -4.3% 
รวมรายได้ 44,733 42,256 41,715 -6.7% -1.3% 132,076 126,816 -4.0% 
ตน้ทุนค่าธรรมเนียม 1,467 1,281 1,355 -7.7% 5.8% 4,333 4,045 -6.6% 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 9,410 9,606 9,592 1.9% -0.1% 26,998 28,911 7.1% 
ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย 7,416 7,604 7,517 1.4% -1.2% 22,107 22,294 0.8% 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ 2,455 1,948 1,913 -22% -1.8% 7,299 5,951 -19% 

รวมต้นทุนการให้บริการ 20,748 20,439 20,377 -1.8% -0.3% 60,735 61,201 0.8% 
ตน้ทุนการขายซมิและอุปกรณ์ 5,889 6,372 6,164 4.7% -3.3% 19,756 18,954 -4.1% 
รวมต้นทุน 26,637 26,810 26,541 -0.4% -1.0% 80,491 80,155 -0.4% 
ก าไรขัน้ต้น 18,096 15,445 15,174 -16% -1.8% 51,585 46,661 -9.5% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,331 6,021 6,040 -4.6% 0.3% 19,641 18,348 -6.6% 
ค่าใชจ้่ายการตลาด 1,499 1,600 1,552 3.6% -3.0% 5,338 4,914 -7.9% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและอื่นๆ 4,833 4,421 4,487 -7.2% 1.5% 14,302 13,434 -6.1% 

ก าไรจากการด าเนินงาน 11,765 9,424 9,135 -22% -3.1% 31,944 28,313 -11% 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น -44 344 -181 315% -153% 293 -258 -188% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื่น 108 129 195 81% 51% 402 595 48% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 1,195 1,194 1,104 -7.6% -7.5% 3,605 3,499 -2.9% 
ภาษเีงนิได้ 1,833 1,469 1,278 -30% -13% 4,906 4,144 -15% 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม -1 1 -2 151% -465% -2 -2 7.4% 
ก าไรสุทธิ 8,800 7,235 6,764 -23% -6.5% 24,125 21,004 -13% 
              
ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็น
พนัธมิตรกบัทีโอที (หลงัหกัรายได้) 

3,953 4,821 4,676 18% -3.0% 14,343 14,036 -2.1% 

         

EBITDA (ลา้นบาท) 
ไตรมาส  
3/2562 

ไตรมาส  
2/2563 

ไตรมาส  
3/2563 

%YoY %QoQ 
9 เดือน  

2562 

9 เดือน  
2563 

%YoY 

ก าไรจากการด าเนินงาน 11,765 9,424 9,135 -22% -3.1% 31,944 28,313 -11% 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 9,572 9,758 9,749 1.8% -0.1% 27,471 29,374 6.9% 
(ก าไร)/ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์ -3 0 25 -875% n/a 40 25 -39% 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร -30 -40 -43 44% 8.5% -112 -123 10% 
ค่าใชจ้่ายการเงนิอื่นๆ 3 -4 -4 -255% -7.7% 0 -13 -5965% 
EBITDA 21,307 19,139 18,861 -12% -1.4% 59,344 57,576 -3.0% 
อตัราก าไร EBITDA margin (%) 47.6% 45.3% 45.2%     44.9% 45.4%   
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ฐานะการเงิน 
)ล้านบาท/ร้อยละของสินทรพัยร์วม( 

  TFRS 9&16  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

  TFRS9&16 

ไตรมาส
4/2562 

 
ไตรมาส
3/2563 

   
ไตรมาส 
3/2562  

ไตรมาส 
2/2563 

ไตรมาส 
3/2563 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 19,637 6.8% 16,634 4.7%  เงนิกูต่้อส่วนของผูถ้อืหุน้ 1.6 1.3 1.6 
เงนิลงทุนระยะสัน้ 1,989 0.7% 1,829 0.5%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุ้น 1.4 0.9 1.3 
ลกูหนี้การคา้ 16,277 5.6% 16,768 4.7%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอ EBITDA 1.0 0.7 1.0 
สนิคา้คงเหลอื 4,828 1.7% 2,669 0.8%  เงนิกูส้ทุธริวมหนี้สนิตามสญัญาเชา่และใบอนุญาต 

ใหใ้ชค้ลืน่ความถีค่า้งจ่ายต่อ EBITDA 
1.7 2.3 2.3 

อื่นๆ 4,411 1.5% 3,998 1.1%  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 47,142 16% 41,899 12%  อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.4 0.4 0.4 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ 103,074 36% 112,681 32%  Interest Coverage  15.3 14.1 13.4 
โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 125,510 43% 123,755 35%  Debt Service Coverage Ratio 4.1 2.7 2.2 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 0 0.0% 60,892 17%  ผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 56% 41% 37% 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 5,468 1.9% 5,427 1.5%  ตวัเลขจากงบก าไรขาดทุนเป็นตวัเลขตัง้แต่ตน้ปี เทยีบใหเ้ป็นเตม็ปี 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 3,491 1.2% 3,828 1.1%  ตารางการช าระหน้ี ตารางช าระค่าใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 

อื่นๆ 4,984 1.7% 5,316 1.5%  ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 1800 
เมกะเฮิรตซ ์

900  
เมกะเฮิรตซ ์

2600  
เมกะเฮิรตซ ์

สินทรพัยร์วม 289,669 100% 353,797 100%  4Q20 - 10,314 3,128 - - 
เจา้หนี้การคา้ 22,037 7.6% 23,228 6.6%  2021 1,776 12,079 3,128 7,565 - 
ส่วนของเงนิกูถ้งึก าหนดช าระใน 1 ปี 24,872 8.6% 28,847 8.2%  2022 - 14,040 - 7,565 - 
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเช่าถงึก าหนดช าระใน 1 ปี  0 0.0% 10,306 2.9%  2023 7,820 7,483 - 7,565 - 
ผลตอบแทนคา้งจ่าย 5,248 1.8% 5,248 1.5%  2024 6,638 6,417 - 7,565 - 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีค่า้งจ่ายถงึก าหนดช าระใน 1 ปี 24,490 8.5% 10,475 3.0%  2025 - 7,167 - 7,565 2,934 
อื่นๆ 28,608 9.9% 24,784 7.0%  2026 7,180 4,083 - - 2,934 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 105,255 36% 102,889 29%  2027 9,000 3,750 - - 2,934 
หุน้กูแ้ละเงนิกูร้ะยะยาว 69,172 24% 76,513 22%  2028 - 3,750 - - 2,934 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 0 0.0% 50,017 14%  *ใบอนุญาตคลื่น 700 เมกะเฮริตซ์ยังไม่ถูกจัดสรรอย่างเป็นทางการ การช าระงวดแรกจะเริม่ในเดอืน

มกราคม 2564 
*การช าระคา่ใบอนุญาตคลืน่ 26 กกิะเฮริตซ ์งวดแรกอยู่ระหวา่ง 1 ปีหลงัจากประกาศผลการประมลูอย่าง
เป็นทางการ (ไตรมาส 1/2563) 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีค่า้งจ่าย 37,299 13% 45,759 13%  

อื่นๆ 8,549 3.0% 9,993 2.8%  

รวมหน้ีสิน 220,275 76% 285,171 81%  

ก าไรสะสม 44,226 15% 44,308 13%  อนัดบัเคอนัดบัเครดิต 

อื่นๆ 25,169 8.7% 24,319 6.9%  Fitch National rating: AA+ (THA), แนวโน้ม: คงที ่
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 69,394 24% 68,627 19%  S&P BBB+, แนวโน้มอนัดบัเครดติ: คงที ่
        

แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนประจ า 9 เดือนแรกของปี 2563 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน แหล่งใช้ไปของเงินทุน 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน  65,214 เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 18,040 
เงนิรบัจากการขายสนิทรพัย์ 27 ช าระใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่โทรคมนาคม 23,707 
ดอกเบี้ยรบั 201 ภาษเีงนิได ้และช าระตน้ทุนทางการเงนิ 8,808 
เงนิกูสุ้ทธ ิ 11,386 ช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 8,774 
เงนิปันผลรบั 9 เงนิปันผลจ่าย 20,219 
  เงนิลงทุนในการร่วมคา้เพิม่ขึน้และอื่นๆ 249 
    
เงนิสดลดลง  2,960   
รวม 79,797  79,797 
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 มมุมองของผูบ้ริหารต่อแนวโน้มทางธรุกิจในปี 2563  

คาดการณ์แนวโน้มไม่รวมผลกระทบจาก TFRS 16  

รายได้หลกัในการให้บริการ   หดตวัในอตัราเลขตวัเดยีวระดบัต ่าถงึระดบักลาง  
 (ปรบัลงจากลดลงในอตัราเลขตวัเดยีวระดบัต ่า) 
ก าไร EBITDA    หดตวัในอตัราเลขตวัเดยีวระดบัต ่า (ไมเ่ปลีย่นแปลง) 
งบลงทนุโครงข่าย 4G, 5G และอินเทอรเ์น็ตบ้าน  ประมาณ 35,000 ลา้นบาท (ไมเ่ปลีย่นแปลง) 
นโยบายเงินปันผล  ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของก าไรสุทธ ิ

 

คาดการณ์รายได้หลกัการให้บริการหดตวัในอตัราเลขตวัเดียวระดบัต า่ถึงระดบักลาง )low to mid-single digit( 
• สถานการณ์การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจยงัคงเปราะบาง ถงึแมส้ถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยจะควบคุมได้ค่อนขา้งด ีและกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิต่างๆ ได้กลบัสู่ภาวะปกตบิ้างแล้ว แต่สภาวะเศรษฐกจิโดยรวมยงัคงเปราะบางจากอตัราการว่างงานที่เพิม่สูงขึน้ การหดตวัของภาคการ
ส่งออก การหายไปของนกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิรวมถงึความไมแ่น่นอนจากสถานการณ์การเมอืง 

• ธรุกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได้รบัแรงกดดนัจากก าลงัซ้ือผูบ้ริโภคท่ีอ่อนตวั คาดการณ์ว่ารายไดจ้ากธรุกจิโทรศพัทเ์คลื่อนทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากก าลงั
ซือ้ทีอ่อ่นตวัของผูบ้รโิภค ประกอบกบัราคาในตลาดทีอ่ยู่ในระดบัต ่าจากการขายแพก็เกจดาตา้แบบไมจ่ ากดัปรมิาณ (unlimited data) รวมไปถงึรายไดท้ี่
หายไปจากกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วทีย่งัต่อเนื่องไปในไตรมาส 4/2563 

• ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตบ้านและธุรกิจบริการลูกค้าองคก์รยงัคงเติบโต คาดการณ์ธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตบา้นยงัรกัษาการเติบโตดว้ยเป้าหมายผูใ้ชบ้รกิาร 
1.35 ลา้นรายภายในสิน้ปี แมว้่า ARPU ยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากการแขง่ขนัดา้นราคาทีร่นุแรง ดา้นธรุกจิบรกิารลูกคา้องคก์รส่วนนอกเหนือจากบรกิาร
โทรศพัท ์(Enterprise non-mobile services) ซึ่งมสีดัส่วนรายได้คดิเป็นรอ้ยละ 3 ของรายได้หลกัการใหบ้รกิารนัน้ คาดว่าจะยงัเตบิโตได้สูงในอตัรา
ระดบัเลขสองหลกัจากบรกิารด้าน Cloud, Cyber security, IoT, IT solution โดยมคีวามต้องการทีสู่งขึน้จากการปรบัเปลี่ยนธุรกิจของลูกค้าองค์กรสู่
กระบวนการดจิทิลั 

• เน้นการบริหารจดัการต้นทุนเพ่ือรกัษาก าไร EBITDA เอไอเอสใหค้วามส าคญัในการบรหิารตน้ทนุ ทัง้ตน้ทนุการด าเนินงานและค่าใชจ้า่ยในการขาย
และบรหิารเพื่อรกัษาความสามารถในการท าก าไร จงึคงคาดการณ์ก าไรที ่EBITDA ลดลงในอตัราเลขตวัเดยีวระดบัต ่า  

 

พฒันาการส าคญัในบริการ 5G 

เอไอเอสมุ่งมัน่ในการลงทุนเพื่อรกัษาความเป็นผูน้ าของอุตสาหกรรมในระยะยาวดว้ยงบลงทุนเพื่อขยายโครงขา่ย 4G และ 5G รวมถงึธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตบา้นรวม
ประมาณ 35,000 ลา้นบาท โดยมเีป้าหมายการขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิาร 5G ใหค้รอบคลุมกว่ารอ้ยละ 16 ของประชากรทัว่ประเทศในปีนี้ โดยในปัจจบุนัครอบคลุมกว่า
รอ้ยละ 60 ของประชากรในเขตกรงุเทพ รวมถงึรอ้ยละ 60 ของพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตคลื่นความถีย่่าน 2600 
เมกะเฮริตซ ์ทัง้นี้ แพก็เกจส าหรบับรกิาร 5G ไดเ้ปิดตวัอย่างเป็นทางการดว้ยราคาเริม่ตน้ 699 บาท/เดอืน และมแีพก็เกจแบบไมจ่ ากดัปรมิาณดาตา้ทีร่าคาเริม่ต้น 
1,199 บาท/เดอืน โดยในช่วงเริม่ต้นของเทคโนโลย ี5G นัน้ยงัมรีุ่นของโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่องรบัในจ านวนที่จ ากดั จงึคาดการณ์จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 5G ในระดบั
ประมาณ 100,000 รายภายในสิน้ปี 2563 อย่างไรกต็าม การเตบิโตทีร่วดเรว็ของอปุกรณ์ทีร่องรบั 5G โดยเฉพาะระดบัราคาเริม่ตน้ของเครื่องโทรศพัท ์5G ทีล่ดลง
อย่างรวดเรว็ในอนาคต จะเป็นปัจจยัส าคญัทีช่่วยเร่งเพิม่จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 5G และรายไดท้ีเ่กีย่วเนื่องกบับรกิาร 5G ทัง้ Augmented reality (AR), Virtual reality 
(VR) และบรกิารเกมสผ์า่นระบบคลาวด ์
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งบก าไรขาดทุน )ล้านบาท( 

รวมผลจาก TFRS 16 

ไตรมาส  
2/2563 

ไตรมาส 
3/2563 

%QoQ 
9 เดือน  

2563 

รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 29,536 29,197 -1.1% 89,067 
รายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 1,683 1,785 6.1% 5,108 
รายไดก้ารใหบ้รกิารอื่นๆ 1,066 1,148 7.7% 3,329 

รายได้การให้บริการหลกั  32,285 32,130 -0.5% 97,504 
รายไดค้า่เชือ่มโยงโครงขา่ยและการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ี 3,439 3,494 1.6% 10,223 

รายได้การให้บริการ  35,724 35,624 -0.3% 107,727 
รายไดจ้ากการขายซมิและอุปกรณ์ 6,532 6,091 -6.7% 19,089 
รวมรายได้ 42,256 41,715 -1.3% 126,816 
ตน้ทุนค่าธรรมเนียม 1,281 1,355 5.8% 4,045 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 12,484 12,545 0.5% 37,615 
คา่ใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย 4,683 4,551 -2.8% 13,487 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ 1,948 1,913 -1.8% 5,951 

รวมต้นทุนการให้บริการ 20,396 20,364 -0.2% 61,097 
ตน้ทุนการขายซมิและอุปกรณ์ 6,372 6,164 -3.3% 18,954 
รวมต้นทุน 26,767 26,528 -0.9% 80,052 
ก าไรขัน้ต้น 15,489 15,187 -1.9% 46,764 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,010 6,022 0.2% 18,305 
ค่าใชจ้่ายการตลาด 1,600 1,552 -3.0% 4,914 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและอื่นๆ 4,410 4,470 1.4% 13,391 

ก าไรจากการด าเนินงาน 9,478 9,165 -3.3% 28,459 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 350 -181 -152% -261 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื่น 129 195 51% 595 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 1,546 1,449 -6.2% 4,559 
ภาษเีงนิได้ 1,411 1,215 -14% 3,961 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม 1 -2 -466% -2 
ก าไรสุทธิ 7,001 6,513 -7.0% 20,270 
     
EBITDA 22,297 22,091 -0.9% 67,165 

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