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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 2/2564 

ภาพรวมโดยสรปุ 
สภาวะเศรษฐกิจยงัคงได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอก
ใหม่ในไตรมาส 2 
การแพรร่ะบาดระลอกใหม่ของโควดิ-19 ในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ ส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและก าลังซื้อของผู้บริโภคปรบัลดลง ในขณะที่ความ
เชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคยงัมคีวามอ่อนไหวต่อประเด็นการรบัวคัซนีเพื่อป้องกนัการ
ตดิเชือ้ของสายพนัธุใ์หมท่ีเ่ขา้มาในไทย อย่างไรกต็าม ภาพรวมรายไดข้องเอไอ
เ อสยังค งทรงตัว เมื่ อ เทียบกับ ไต รมาสก่ อนและ ปีก่ อน  โ ดยธุ รกิจ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีย่งัคงไดร้บัผลกระทบและมรีายไดล้ดลงเลก็น้อย (-1.5% yoy, 
-0.9% qoq) ซึง่อตัราการลดลงถอืว่าดขีึน้กว่าในหลายไตรมาสทีผ่า่นมา ในส่วน
ธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตบา้นมคีวามต้องการสูงขึน้จากความจ าเป็นในการท างานและ
เรยีนจากทีบ่า้น (+21% yoy, +6% qoq) ส าหรบัธรุกจิบรกิารลูกคา้องคก์รยงัคง
เตบิโต 13% จากปีก่อน ในด้านการควบคุมค่าใชจ้่ายยงัคงด าเนินการต่อเนื่อง 
และเน้นการลงทุนขยายโครงขา่ย 5G ส่งผลใหย้งัคงรกัษาระดบัต้นทุนบรกิาร
โดยรวม (+3% yoy, -0.5% qoq) และมคี่าใชจ้า่ยดา้นการขายและบรหิารทีล่ดลง 
(-15% yoy, -6% qoq) โดยรวมแล้ว บรษิทัมกี าไรสุทธใินไตรมาสนี้ 7 พนัล้าน
บาท ซึ่งทรงตวัจากปีก่อน (+0.6%) และเพิม่ขึน้ 6% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสแรก 
หากไม่รวมรายการพเิศษในไตรมาสนี้ ก าไรสุทธจิะอยู่ที ่6.6 พนัล้านบาท ซึ่ง
ลดลง 5% จากปีก่อน และทรงตวัเมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีแ่ลว้  
 
สร้างความเป็นผูน้ าในบริการ 5G ด้วยการลงทุนโครงข่ายและสร้าง
มลูค่าบริการให้แก่ลกูค้า  
เอไอเอสยงัคงขยายโครงขา่ย 5G อย่างต่อเนื่องและมคีวามครอบคลุมกว่ารอ้ย
ละ 25 ของประชากร โดยเน้นลงทุนบนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮริตซ์ ใน
พื้นทีท่ีม่ปีรมิาณการใชง้านสูง เพื่อเน้นสรา้งประสบการณ์การใชง้านจรงิใหแ้ก่
ลูกค้าทีด่กีว่า ปัจจุบนัมลีูกคา้ทีส่มคัรใชบ้รกิาร 5G กว่า 1 ล้านราย ซึ่งลูกคา้ให้
ความสนใจกบัแพก็เกจ 5G ทีม่ปีรมิาณดาตา้ระดบัสูงกว่าแพก็เกจอื่นๆ ท าใหม้ ี
ARPU เพิม่ขึน้ในกลุ่มลูกค้า 5G ในระดบัรอ้ยละ 10-15 ทัง้นี้ ในช่วงครึง่ปีหลงั 
คาดว่าจะมมีอืถอืรุ่นทีร่องรบั 5G ในระดบัราคาทีเ่ขา้ถงึได้เพิม่มากขึน้ และได้
ปรบัเป้าหมายจ านวนลูกคา้ 5G ขึน้ไปที ่2 ลา้นรายภายในสิน้ปี 

 

ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรส าหรับธุรกิจบริการลูกค้า
องคก์ร และคอนเทนตบ์นวีดีโอแพลตฟอรม์ 
ในไตรมาส 2 เอไอเอสมีความร่วมมือส าคัญ ได้แก่ (1) การเข้าร่วมเป็น
พนัธมติรกบั Microsoft เพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจ Cloud โดยอาศยัความ
แขง็แรงในด้านเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อเสริมศกัยภาพของสินค้าและการ
บรกิาร (2) ความร่วมมอืกบั Disney+ Hotstar ผูใ้หบ้รกิารคอนเทนต์บนวดีโีอ
แพลตฟอร์ม ซึ่งเอไอเอสได้รบัสิทธิใ์นการให้บรกิารแพ็กเกจพิเศษและท า
การตลาดกบัลูกค้าในประเทศไทย โดยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของบรกิาร
ใหก้บัลูกค้า เพื่อส่งเสรมิการเตบิโตของรายได้ทัง้ในเชงิคอนเทนต์และรายได้
จากบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละอนิเทอรเ์น็ตบา้น 
 
ปรับคาดการณ์รายได้และก าไรเน่ืองจากความเส่ียงในเชิง
เศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึน้  
เอไอเอสปรบัลดคาดการณ์รายได้ของปี 2564 ทัง้ปี ทรงตัวหรืออาจลดลง
เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปีก่อน และก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสื่อมราคา 
(EBITDA) ทรงตวั เหตุดว้ยปัจจยัเชงิลบทีสู่งขึน้กระทบต่อสภาวะเศรษฐกจิทีม่ ี
ความเปราะบางอยู่แล้ว อนัเนื่ องจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ที่
ยืดเยื้ออนัเป็นผลจากสายพนัธุใ์หม่ที่ท าใหย้อดผู้ติดเชื้อเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็
ในช่วงไตรมาส 2 และยังคงต่อเนื่อง รวมถึงประเด็นด้านการจดัหาวัคซีน 
อย่างไรกต็าม เอไอเอสยงัคงนโยบายลงทุนโครงขา่ยในงบประมาณ 25,000-
30,000 ล้านบาท ส าหรบัปีนี้เพื่อรกัษาความเป็นผูน้ าในระยะกลางทัง้ในด้าน
คุณภาพของโครงขา่ยและสรา้งความเชื่อมัน่ของลูกคา้ ทัง้นี้ เอไอเอสยงัคงเน้น
การด าเนินธรุกจิเพื่อสรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสม ซึง่จ าเป็นตอ้งค านึงถงึปัจจยั
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวควบคู่กนัไป พรอ้มทัง้รกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิให้
ยงัคงความแขง็แรงต่อไป 
 
 

สภาวะตลาดและการแข่งขนั 
ดว้ยสถานการณ์โรคระบาดระลอกใหมใ่นไตรมาส 2 ทีก่ระทบต่อก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค ส่งผลใหม้กีารปรบัลดราคาของแพก็เกจการใชง้านดาตา้แบบไมจ่ ากดัปรมิาณ 
(unlimited data plan) ในกลุ่มราคาระดบัล่าง ตวัอย่างเชน่ แพก็เกจราคา 150 บาท ทีค่วามเรว็ เมกะบติต่อวนิาท ีและแพก็เกจราคา 200 บาท ทีค่วามเรว็ 10เมกะ
บติต่อวนิาท ีซึ่งปรบัราคาลงจากเดมิ 50-100 บาท ซึ่งนับไดว้่าเป็นการปรบัราคากลบัไปสู่ระดบัเดยีวกนักบัเมื่อช่วงครึง่ปีแรกของปีก่อน ซึ่งการปรบัราคานี้มผีลใน
พืน้ทีห่ลากหลายจงัหวดัเพื่อสนบัสนุนการใชง้านของกลุ่มลูกคา้ทีม่กี าลงัซือ้น้อยทา่มกลางสภาวะเศรษฐกจิทีอ่อ่นตวั 

ส าหรบัตลาดอนิเทอรเ์น็ตบ้าน มคีวามต้องการจากผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ทีต่้องกลบัมาท างานและเรยีนจากทีบ่้าน อนัเนื่องจากการจ ากดัการเดนิ ทางและการควบคุม
สถานการณ์การแพรร่ะบาด ระดบัราคาเริม่ตน้ของแพก็เกจอนิเทอรเ์น็ตบา้นยงัคงอยู่ประมาณ 400 บาท ผูใ้หบ้รกิารยงัคงเน้นการเสริมบรกิารดา้นอื่นๆ เชน่ บรกิาร
ไอพทีวี ีและบรกิารแพก็เกจมอืถอื รวมในแพก็เกจรายเดอืนเพื่อเสรมิระดบั ARPU 
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สรปุผลการด าเนินงานในไตรมาส 2/2564 
ณ สิน้ไตรมาส 2/2564 มจี านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่วม 43.2 ลา้นราย ซึง่เพิม่ขึน้สุทธ ิ466,600 เลขหมาย โดยลูกคา้ยงัคงแนวโน้มเปลีย่นบรกิารจากระบบ
เตมิเงนิไปยงัรายเดอืน ท าใหฐ้านลูกคา้ระบบรายเดอืนเตบิโตรอ้ยละ 3.3 จากไตรมาสก่อน และมรีายได้เฉลีย่ต่อเลขหมายต่อเดอืน (ARPU) อยู่ที ่471 บาท ลดลง
รอ้ยละ 1.8 ด้านฐานลูกคา้ระบบเตมิเงนิเพิม่ขึน้สุทธ ิ114,900 ราย จากลูกค้าใหมท่ีเ่พิม่ขึน้ชดเชยกบัการลดลงของการใชง้านซมิเฉพาะกลุ่มทีสู่งขึน้มาในไตรมาส
ก่อน การแขง่ขนัด้านราคาในแพก็เกจดาต้าแบบใชง้านไม่จ ากดัยงัคงกดดนัระดบั ARPU ของลูกค้าระบบเตมิเงนิลดลงรอ้ยละ 5.5 จากไตรมาสก่อนมาอยู่ที ่142 
บาท ในส่วนของลูกคา้ทีส่มคัรใชบ้รกิาร 5G มจี านวนรวม 1 ลา้นราย คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.6 ของฐานลูกคา้ระบบรายเดอืน 
 
ด้วยความต้องการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตบ้านเตบิโตสูงจากกระแสการท างานและเรยีนจากบ้านท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควดิ เอไอเอสไฟเบอรม์จี านวนลูกค้า
เพิม่ขึน้สุทธ ิ104,000 รายในไตรมาสนี้ โดย ARPU ยงัคงปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 0.9 จากไตรมาสก่อนเป็น 458 บาท เนื่องจากระดบัราคาของแพก็เกจเริม่ตน้ยงัคงอยู่
ที่ 399 บาท/เดือน ส าหรบัความเรว็ 200 เมกะบิตต่อวินาที เอไอเอสไฟเบอร์เน้นกลยุทธ์ด้านคุณภาพของบรกิารที่เหนือกว่าและการให้แพ็กเกจที่เหมารวม
หลากหลายบรกิารทีค่รบถว้นใหแ้ก่ลูกคา้ เชน่ การรบัประกนัคุณภาพบรกิารแกไ้ขปัญหาภายใน 24 ชัว่โมง และความตรงต่อเวลาในการนดัหมาย 
 

  

ธรุกิจมือถือ 
ไตรมาส 2/2563 ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 %YoY %QoQ 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร  
ระบบรายเดอืน 9,536,400 10,634,800  10,986,500  15% 3.3% 
ระบบเตมิเงนิ 31,483,400 32,132,300  32,247,200  2.4% 0.4% 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 41,019,800 42,767,100 43,233,700 5.4% 1.1% 

  จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 
ระบบรายเดอืน 395,600 442,400 351,700 -11% -21% 
ระบบเตมิเงนิ -531,900 887,900 114,900 -122% -87% 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ -136,300 1,330,300 466,600 -442% -65% 

  ARPU (บาท/เลขหมาย/เดอืน) 
ระบบรายเดอืน              523  480             471  -9.9% -1.8% 
ระบบเตมิเงนิ              156  150  142  -9.1% -5.5% 
เฉล่ีย             239  232             225  -6.2% -3.1% 

  MOU (นาท/ีเลขหมาย/เดอืน) 
ระบบรายเดอืน 189 178  174 -7.8% -2.2% 
ระบบเตมิเงนิ 79 73  68 -14% -7.1% 
เฉล่ีย  104 99   95 -9.1% -4.5% 

  VOU (กกิะไบต/์เลขหมายทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต/เดอืน) 
ระบบรายเดอืน 18.8 22.6 25.7  37% 14% 
ระบบเตมิเงนิ 16.3 16.3 17.3  6.3% 5.8% 
เฉล่ีย 17.0 18.2 19.7  16% 8.2% 

  อตัราการใชเ้ครื่องโทรศพัท์      
โทรศพัทม์อืถอื 4G 75% 79% 80% - - 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง      
จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 1,202,600 1,431,900 1,535,900 28%      7.3% 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้  112,200 95,000 104,000      -7.3%       9.5% 
ARPU (บาท/ราย/เดอืน) 489 462 458 -6.4% -0.9% 
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ผลการด าเนินงานในคร่ึงปีแรกของปี 2564 
ในครึง่แรกของปี 2564 เอไอเอสมรีายได้หลกัจากการให้บริการอยู่ที ่64,778 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 0.9 เทยีบกบัปีก่อน จากผลกระทบด้านสภาวะเศรษฐกจิที่
ยดืเยือ้จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในไตรมาส 2 การแขง่ขนัดา้นราคาและก าลงัซื้อของผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในระดบัต ่ายงัคงกดดนัใหร้ายได้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่(58,449 
ล้านบาท) ลดลงรอ้ยละ 2.4 เทยีบกบัปีก่อน อย่างไรกต็าม รายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตบา้น (3,957 ล้านบาท) เตบิโตอย่างแขง็แกรง่ทีร่อ้ยละ 19 เทยีบกบัปีก่อน โดย
ไดแ้รงหนุนจากความตอ้งการใชอ้นิเทอรเ์น็ตบา้นทีเ่พิม่ขึน้ในชว่งการแพร่ระบาดของโควดิ ในส่วนของธรุกจิบรกิารลูกคา้องคก์รยงัคงเตบิโตได้ดทีีร่อ้ยละ 12 เทยีบ
กบัปีก่อน จากความตอ้งการบรกิารคลาวด ์ดาตา้เซน็เตอร ์และไอซทีโีซลูชัน่ตามกระแสการปรบัธรุกจิเขา้สู่เทคโนโลยดีจิทิลั โดยสรปุ รายไดร้วมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.1 
จากปีก่อน จากการเพิม่ขึน้ของยอดขายเครื่องโทรศพัทเ์มื่อเทยีบกบัปีก่อน ซึง่เป็นชว่งทีไ่ดผ้ลกระทบจากมาตรการปิดเมอืง 

แมว้่ารายได้จะชะลอตวัลง แต่เอไอเอสยงัคงด าเนินแผนการลงทุนขยายโครงขา่ย 5G เพื่อเสรมิความเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหต้้นทุนการ
ใหบ้รกิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.4 เทยีบกบัปีกอ่น ในขณะทีม่กีารท าแคมเปญและกจิกรรมการตลาดทีล่ดลง ส่งผลใหค้่าใชจ้า่ยการตลาดอยู่ที ่2,880 ล้านบาท ลดลงรอ้ย
ละ 14 เทยีบกบัปีก่อน และมกีารควบคุมคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ซึง่ลดลงรอ้ยละ 13 เทยีบกบัปีก่อน มาอยู่ที ่7,759 ลา้นบาท ส่งผลใหค้่าใชจ้า่ยใน
การขายและบรหิารลดลงรอ้ยละ 13 เทยีบกบัปีก่อน มาอยู่ที ่10,639 ลา้นบาท 

เอไอเอสม ีEBITDA ส าหรบัชว่งครึง่ปีแรกของปี 2564 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2 เทยีบกบัปีก่อน แมร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารออ่นตวัลง แต่ชดเชยดว้ยการบรหิารจดัการ
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร นอกจากนี้ การรบัมอบใบอนุญาตคลื่นความถี ่700 เมกะเฮริตซ ์และ 26 กกิะเฮริตซ ์ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2564 ส่งผลใหค้่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.9 เทยีบกบัปีก่อน โดยสรปุ เอไอเอสมกี าไรสุทธิ เทา่กบั 13,685 ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อยทีร่อ้ยละ 0.5 เทยีบกบัปีก่อน 
ในขณะทีห่ากไม่รวมรายการพิเศษ ก าไรสุทธิอยู่ที ่13,283 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.4 เทยีบกบัปีก่อน 

สรปุงบการเงินประจ าไตรมาส 2/2564

รายได้ 
ในไตรมาส 2/2564 เอไอเอสมรีายได้รวม 42,757 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2  
เทยีบกบัปีก่อน จากยอดขายเครื่องโทรศพัทท์ีสู่งขึน้ แต่ลดลงรอ้ยละ 6.8 จาก
ผลของการแพรร่ะบาดโควดิ-19 รวมทัง้สภาวะการแขง่ขนัในตลาด 

รายได้จากการให้บริการหลกั (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและรายได้จาก
การเป็นพนัธมติรกบัทโีอท)ี อยู่ที ่32,353 ล้านบาท ทรงตวัเทยีบกบัปีก่อนและ
ไตรมาสก่อน จากรายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งลดลง ในขณะที่ธุรกิจ
อนิเทอรเ์น็ตบา้นและบรกิารลูกคา้องคก์รมกีารเตบิโตสูงขึน้ 

 รายได้จากธรุกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เท่ากบั 29,098 ล้านบาท ลดลงรอ้ย
ละ 1.5 เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 0.9 เทยีบกบัไตรมาสก่อน เป็นผลจาก
การแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่และการแข่งขนัด้านราคา ทัง้นี้ รายได้
ลูกคา้ระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.9 เทยีบกบัปีก่อนและเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
1.9 เทียบกับไตรมาสก่อนจากฐานลูกค้าระบบรายเดือนที่เพิ่มสูงขึ้น
ต่อเนื่อง สวนทางกบัรายได้ลูกคา้ระบบเตมิเงนิทีป่รบัตวัลดลงรอ้ยละ 8.2 
เทียบกับปีก่อนและลดลงร้อยละ 3.9 เทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งได้รบั
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิ  

 รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อยู่ที่ 2,038 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 21 เทยีบกบัปีก่อน และเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.2 เทยีบกบัไตร
มาสก่อน จากจ านวนลูกคา้ทีเ่พิม่สูงขึน้ ในขณะที ่ARPU ลดลงจากความ
นิยมของลูกคา้ทีส่มคัรแพก็เกจระดบัราคาเริม่ตน้ทีม่รีาคาต ่า  

 รายได้การให้บริการอ่ืนๆ อยู่ที ่1,217 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 เทยีบ
กบัปีก่อน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.4 เทยีบกบัไตรมาสก่อน เนื่องจากความ
ตอ้งการของลูกคา้องคก์รในบรกิารดา้นคลาวด,์ Cybersecurity และบรกิาร
ดา้น ICT 

รายได้จากค่าเช่ือมโยงโครงข่าย )IC( และรายได้จากการเป็นพนัธมิตรกบัที
โอที อยู่ที ่3,288 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 4.4 เทยีบกบัปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 12 
เทยีบกบัไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลจากปรมิาณการใช้งานโครงข่ายที่สูงขึ้น และ
ตน้ทนุค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้  

รายได้จากการขายเคร่ืองมือถือและซิม อยู่ที ่7,116 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
8.9 เทยีบกบัปีก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 27 เทยีบกบัไตรมาสก่อน ดา้นอตัราก าไรจาก
การขายซมิและอุปกรณ์อยู่ทีร่อ้ยละ 2.7 เทยีบกบัรอ้ยละ 2.5 ของไตรมาส 2/2563 
และรอ้ยละ 0.6 ในไตรมาสทีแ่ลว้ เป็นผลจากโครงการส่วนลดค่าเครื่องมอืถอืที่
มปีระสทิธภิาพดขีึน้  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนการให้บริการ ส าหรบัไตรมาส 2/2564 อยู่ที ่21,012 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 3 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนจากค่าตดัจ าหน่ายที่เพิ่มขึน้ แต่ลดลงร้อยละ 0.5 เมื่อ
เทยีบกบัไตรมาสก่อน  

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อยู่ที่ 1,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 
เทยีบกบัปีก่อนจากรายการพเิศษการลดหย่อนค่าธรรมเนียม USO ในไตร
มาส 2/2563 แต่ลดลงรอ้ยละ 1.0 เทยีบกบัไตรมาสกอ่น ซึง่แปรตามรายได้
จากการใหบ้รกิารทีล่ดลง 

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อยู่ที ่12,961 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
3.8 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนและเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.9 เทยีบกบัไตรมาสก่อน โดย
มกีารเพิ่มขึน้ของใบอนุญาตคลื่นใหม่ ทัง้นี้ ได้เริม่บนัทกึค่าตดัจ าหน่าย
ส าหรบัคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮริตซ์ จ านวนแถบความกว้าง 2x5 
เมกะเฮริตซ ์ทีเ่พิม่เขา้ในเดอืนเมษายน 

 ต้นทุนโครงข่ายและค่าใช้จ่ายการเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที  อยู่ที ่4,615 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.5 เทยีบกบัปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 8.7 เทยีบกบั
ไตรมาสก่อน จากค่าใชจ้่ายการเป็นพนัธมติรกบัทโีอทตีามปรมิาณการใช้
งาน  

 ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ อยู่ที่ 2,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 
เทยีบกบัปีก่อน จากต้นทุนค่าบรกิารเสรมิ (Value-added services) และ
ลดลงรอ้ยละ 1.1 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากค่าคอมมชิชัน่ระบบเตมิเงนิที่
ลดลงตามรายไดลู้กคา้ระบบเตมิเงนิ 
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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 2/2564 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 5,145 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 
เทียบกับปีก่อน และลดลงร้อยละ 6.3 เทียบกับไตรมาสก่อน เป็นผลจาก
ค่าใชจ้า่ยทางการตลาดทีล่ดลงและการควบคุมตน้ทนุ  
 ค่าใช้จ่ายทางการตลาด อยู่ที ่1,237 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 23 เทยีบกบั

ปีก่อน และร้อยละ 25 เทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากการลดลงของ
แคมเปญและกจิกรรมการตลาดจากสถานการณ์โควดิ-19 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อยู่ที ่3,908 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ 12 เทยีบกบัปีก่อนจากค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้เสยีทีล่ดลง แต่
เพิม่ขึน้เลก็น้อยรอ้ยละ 1.5 เทยีบกบัไตรมาสก่อน  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ อยู่ที่ 157 ล้านบาท เทยีบกบัก าไรจาก
อตัราแลกเปลี่ยนสุทธใินงวดเดยีวกนัของปีก่อนเท่ากบั 350 ล้านบาท และผล
ขาดทุนในไตรมาสก่อนที่ 223 ล้านบาท เป็นผลจากค่าเงนิบาทที่อ่อนค่าลง
เทียบกับดอลลาร์สหรฐั ทัง้นี้  เอไอเอสมีนโยบายลดความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ครอบคลุมส่วนหนึ่งของ
ค่าใชจ้า่ยการลงทนุคา้งจา่ย (CAPEX payable)  

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 1,460 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.5 เทยีบกบัปีก่อน 
จากอตัราดอกเบี้ยที่ลดลง แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.4 เทยีบกบัไตรมาสก่อนจาก
ดอกเบี้ยใบอนุญาตคลื่นความถี่ที่สูงขึน้จากการรบัมอบใบอนุญาตคลื่น 700 
เมกะเฮริตซ ์ในเดอืนเมษายนทีผ่า่นมา  

ภาษีเงินได้ อยู่ที่ 1,571 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.4 เทยีบกบัไตรมาสก่อน 
ตามก าไรก่อนหกัภาษีทีเ่พิม่ขึน้ และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เทยีบกบัไตรมาสก่อน 
เนื่องด้วยสทิธปิระโยชน์ทางภาษีที่รบัรู้ในช่วงปี 2559-2563 หมดลง (อ้างองิ
ตาม พระราชกฤษฎกีาฯ ว่าด้วยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่604) ลงวนัที ่18 
เมษายน 2559) ทัง้นี้ อตัราภาษีเงนิได้ทีแ่ทจ้รงิ (effective tax rate) อยู่ทีร่อ้ย
ละ 18.2 

ก าไร 
ในไตรมาส 2/2564 เอไอเอสม ีEBITDA เท่ากบั 23,006 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 3.2 เทยีบกบัปีก่อน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.9 เทยีบกบัไตรมาสก่อน แมว้่ามี
การชะลอตวัของรายได้ แต่กม็กีารควบคุมต้นทุนทีด่ ีด้านอตัราก าไร EBITDA 
อยู่ที่ร้อยละ 53.8 ปรบัตวัสูงขึน้จากร้อยละ 49.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ก าไร
สุทธิ เท่ากบั 7,041 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 0.6 เทยีบกบัปีก่อน และลดลงรอ้ย
ละ 6 เทยีบกบัไตรมาสกอ่นเป็นผลจากรายการพเิศษในไตรมาสน้ีประมาณ 500 
ล้านบาท ซึ่งบนัทกึเป็น ‘รายได้อื่น’ (หลงัจาก EBITDA) หากไม่รวมรายการ
พิเศษดงักล่าว ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปกติ )normalized( จะอยู่ที่ 
6,639 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 5.2 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากค่าตดัจ าหน่าย
คลื่นความถี่ที่เพิ่มเขา้มา และเมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่แล้ว ก าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงานปกตคิ่อนขา้งทรงตวั 
 

ฐานะการเงิน  
ณ สิ้นงวดไตรมาส 2/2564 เอไอเอสมสีนิทรพัย์รวมทัง้สิ้น 369,646 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.6 เทยีบกบั ณ สิ้นงวดปี 2563 จากการรบัใบอนุญาตคลื่น
ความถี่ 700 เมกะเฮริตซ ์และ 26 กกิะเฮริตซ์ ด้านหนี้สนิรวมเท่ากบั 290,976 
ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 6 เนื่องจากค่าใบอนุญาตค้างจ่ายที่เพิม่ขึน้ตามการรบั
มอบคลื่นความถี่เพิม่เตมิ ทัง้นี้ หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้อยู่ที่ 93,636 ล้านบาท 
ลดลงรอ้ยละ 4.5 ท าใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อ EBITDA อยู่ที ่0.8 เท่า ลดลง
จาก 0.9 เทา่เมื่องวดสิน้ปี 2563 ส าหรบัส่วนของผูถ้อืหุน้รวมอยู่ที ่78,670 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.9 จากก าไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ 

กระแสเงินสด 
ส าหรบังวดครึ่งปีแรก 2564 เอไอเอสมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
(หลงัหกัภาษ)ี เทา่กบั 41,269 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.5 จากงวดเดยีวกนัของ
ปีก่อน ในขณะทีก่ระแสเงนิสดใชไ้ปในการลงทุนส าหรบัการลงทุนในโครงขา่ย 
5G และ 4G อยู่ที ่10,993 ล้านบาท และมกีารช าระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่
ต่อกสทช.รวมจ านวน 8,819 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้อไอเอสมกีระแสเงนิสดอสิระใน
งวดครึ่งปีแรกอยู่ที่ 21,457 ล้านบาท ในส่วนกระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรม
การเงินประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลเท่ากบั 10,943 ล้านบาท การช าระ
หนี้สินสุทธ ิ4,391 ล้านบาท และการช าระหนี้สินตามสญัญาเช่า 5,860 ล้าน
บาท โดยรวมเป็นผลให้เงนิสดลดลงสุทธ ิ1,445 ล้านบาท และมเีงนิสดและ
รายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ สิน้งวด เทา่กบั 16,970 ลา้นบาท  
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งบก าไรขาดทุน )ล้านบาท( 
ไตรมาส  
2/2563 

ไตรมาส  
1/2564 

ไตรมาส 
2/2564 %YoY %QoQ ครึ่งปี  

1/2563 
ครึ่งปี  
1/2564 %YoY 

รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที่  29,536  29,351  29,098  -1.5% -0.9%  59,870   58,449  -2.4% 
รายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู  1,683  1,919  2,038  21% 6.2%  3,323   3,957  19% 
รายไดก้ารใหบ้รกิารอื่นๆ  1,066  1,155  1,217  14% 5.4%  2,182   2,372  8.7% 

รายได้การให้บริการหลกั   32,285  32,425  32,353  0.2% -0.2%  65,375   64,778  -0.9% 
รายไดค้า่เชื่อมโยงโครงขา่ยและการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ี  3,439  3,750  3,288  -4.4% -12%  6,729   7,039  4.6% 

รายได้การให้บริการ   35,724  36,175  35,641  -0.2% -1.5%  72,103   71,816  -0.4% 
รายไดจ้ากการขายซมิและอุปกรณ์  6,532  9,686  7,116  8.9% -27%  12,998   16,802  29% 
รวมรายได้  42,256  45,861  42,757  1.2% -6.8%  85,101   88,618  4.1% 
ตน้ทุนค่าธรรมเนียม  1,281  1,361  1,347  5.2% -1.0%  2,690   2,708  0.7% 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  12,484  12,599  12,961  3.8% 2.9%  25,070   25,560  2.0% 
ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย  4,683  5,055  4,615  -1.4% -8.7%  8,936   9,671  8.2% 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ  1,948  2,111  2,088  7.2% -1.1%  4,038   4,199  4.0% 

รวมต้นทุนการให้บริการ 20,396  21,126  21,012  3.0% -0.5%  40,734   42,138  3.4% 
ตน้ทุนการขายซมิและอุปกรณ์  6,372  9,628  6,923  8.7% -28%  12,791   16,552  29% 
รวมต้นทุน  26,767  30,755  27,935  4.4% -9.2%  53,524   58,690  9.7% 
ก าไรขัน้ต้น  15,489  15,106  14,822  -4.3% -1.9%  31,577   29,928  -5.2% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  6,026  5,494  5,145  -15% -6.3%  12,299   10,639  -13% 
ค่าใชจ้่ายการตลาด  1,600  1,642  1,237  -23% -25%  3,362   2,880  -14% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและอื่นๆ  4,426  3,852  3,908  -12% 1.5%  8,937   7,759  -13% 

ก าไรจากการด าเนินงาน  9,462  9,613  9,676  2.3% 0.7%  19,278   19,289  0.1% 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  350  -223 -157  -145% -29% -81  -380  372% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื่น  145  117  554  282% 373%  416   671  61% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  1,546  1,386  1,460  -5.5% 5.4%  3,110   2,846  -8.5% 
ภาษเีงนิได้  1,411  1,477  1,571  11% 6.4%  2,746   3,048  11% 
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ  1  -1 -0.4  -177% -31% -0.2  -1  435% 
ก าไรสุทธิ  7,001  6,644  7,041  0.6% 6.0%  13,757   13,685  -0.5% 
         

EBITDA  (ลา้นบาท) 
ไตรมาส  
2/2563 

ไตรมาส  
1/2564 

ไตรมาส 
2/2564 %YoY %QoQ ครึ่งปี  

1/2563 
ครึ่งปี  
1/2564 %YoY 

ก าไรจากการด าเนินงาน  9,462  9,613  9,676  2.1% 0.7%  19,278   19,289  0.1% 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 12,862 13,009  13,377 4.0% 2.8%  25,869   26,386  2.0% 
(ก าไร)/ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์ 16  8  -1 -106% -112% 16 7 -53% 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร -40 -45  -38 -5.5% -16% -80 -82 3.0% 
ค่าใชจ้่ายการเงนิอื่นๆ -4 -5  -8 85% 58% -9 -13 44% 
EBITDA 22,297 22,580  23,006 3.2% 1.9%  45,073   45,587  1.1% 
อตัราก าไร EBITDA margin )%( 52.8% 49.2% 53.8%     53.0% 51.4%   
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ฐานะการเงิน     อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั    
)ล้านบาท/ร้อยละของสินทรพัยร์วม( 4/2563   2/2564     2/2653 1/2564 2/2564 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  18,421 5.3% 16,970  4.6%  เงนิกูต่้อส่วนของผูถ้อืหุน้ 1.3 1.3 1.2 
เงนิลงทุนระยะสัน้  1,921 0.5% 1,444  0.4%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุ้น 0.9 1.0 1.0 
ลกูหนี้การคา้  16,579 4.7% 16,173  4.4%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอ EBITDA 0.7 0.8 0.8 
สนิคา้คงเหลอื  2,372 0.7% 3,189  0.9%  เงนิกูส้ทุธริวมหนี้สนิตามสญัญาเช่าและใบอนุญาต  

ใหใ้ชค้ลื่นความถี่คา้งจ่ายต่อ EBITDA   2.3 2.2 2.3 
อื่นๆ  3,132 0.8% 3,412  0.9%  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  42,155 12% 41,188  11%  อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.4 0.4 0.5 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถี ่ 110,219 31% 137,829  37%  Interest Coverage  14 16 16 
โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  122,518 35% 117,184  32%  Debt Service Coverage Ratio 2.7 3.7 4.8 
สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้ 58,723 17% 54,691  15%  ผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 42% 36% 36% 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  7,123 2.0% 9,315  2.5%  ตวัเลขจากงบก าไรขาดทุนเป็นตวัเลขตัง้แต่ตน้ปี เทยีบใหเ้ป็นเตม็ปี 
สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 4,120 1.2% 4,131  1.1%  ตารางการช าระหน้ี ตารางช าระค่าใบอนุญาตคล่ืนความถ่ี 
อืน่ๆ  5,312 1.5% 5,308  1.4%  ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 1800MHz 900MHz 2600MHz 700MHz 
สินทรพัยร์วม  350,171 100% 369,646  100%  2H/2564  - 6,394 3,128 - - - 
เจา้หนี้การคา้  22,382 6.4% 22,500  6.1%  2565 - 14,142 - 7,565 - 3,473 
ส่วนของเงนิกูถ้งึก าหนดช าระใน 1 ปี  18,748 5.4% 12,738  3.4%  2566 7,820 7,629 - 7,565 - 3,473 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าถงึก าหนด
ช าระใน 1 ปี   10,213 2.9% 10,497  2.8%  2567 6,638 6,652 - 7,565 - 3,473 

ผลตอบแทนคา้งจ่าย  5,248 1.5% 5,248  1.4%  2568 - 7,662 - 7,565 2,934 3,473 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีค่า้งจ่าย
ถงึก าหนดช าระใน 1 ปี  

10,538 3.0% 14,083  3.8%  2569 8,180 5,533 - - 2,934 3,473 

อื่นๆ  26,684 7.6% 25,803  7.0%  2570 9,000 4,790 - - 2,934 3,473 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  93,813 27% 90,870  25%  2571 2,500 3,750 - - 2,934 3,473 
หุน้กูแ้ละเงนิกูร้ะยะยาว  79,301 23% 80,898  22%  2572 - - - - 2,934  3,473 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่  48,150 14% 44,361  12%  2573 - - - - 2,934 3,473 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีค่า้งจ่าย  42,911 12% 67,985  18%   2574 3,000 - - - - - 
อืน่ๆ  10,306 2.9% 6,861  1.9%    *เอไอเอสจ่ายช าระใบอนุญาตคลืน่ความถี ่26 กกิะกกิะเฮริตซ ์ ทัง้จ านวนแลว้ในไตรมาส 1/2564 
รวมหน้ีสิน  274,481 78% 290,976  79%   
ก าไรสะสม  51,382 15% 54,125  15%  อนัดบัเครดิต 
อืน่ๆ  24,307 6.9% 24,545  6.6%  Fitch National rating: AA+ (THA), แนวโน้ม: คงที ่
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  75,689 22% 78,670  21%  S&P BBB+, แนวโน้มอนัดบัเครดติ: คงที ่
        
แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนประจ าครึ่งปีแรกของปี 2564 )ล้านบาท( 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน แหล่งใช้ไปของเงินทุน 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 44,189 เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 10,993 
เงนิกูร้ะยะยาว 8,000 จ่ายช าระใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ 8,819 
ดอกเบี้ยรบั 120 จ่ายเงนิปันผล  10,943 
อื่นๆ 47 ช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 5,860 
  ช าระเงนิกูร้ะยะสัน้และระยะยาว 12,391 
  ภาษเีงนิได้ 2,919 
เงินสดลดลง 1,445 ช าระตน้ทุนทางการเงนิ 1,876 
รวม 53,800 53,800 
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มมุมองของผูบ้ริหารต่อแนวโน้มและกลยทุธ์ในปี 2564    

ปรบัคาดการณ์ผลประกอบการ 

รายได้จากการให้บริการหลกั  ทรงตวัหรอืลดลงเลก็น้อย (ปรบัลด) 

ก าไร EBITDA    ทรงตวั (ปรบัลด) 

งบประมาณการลงทุน )ไม่รวมคล่ืนความถ่ี(  25,000-30,000 ลา้นบาท (คงเดมิ) 

ปรบัคาดการณ์รายได้จากการให้บริการหลกัทรงตวัหรือลดลงเลก็น้อยด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ียืดเยือ้ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิระลอกใหม่ในไทยตัง้แต่ชว่งเดอืนเมษายน โดยมจี านวนผูต้ดิเชือ้รายวนัเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ท า ใหม้มีาตรการควบคุมที่
เครง่ครดัขึน้ทัว่ประเทศ ในขณะทีก่ารฉีดวคัซนีครบโดสยงัมอีตัราค่อนขา้งน้อยประกอบกบัมีความไมแ่น่นอนในดา้นปรมิาณความเพยีงพอของวคัซนีต่อความต้องการ 
ส่งผลใหเ้กดิความเสีย่งเพิม่ขึน้ต่อสภาวะเศรษฐกจิซึง่มคีวามเปราะบางอยู่แลว้ โดยเหน็ไดจ้ากก าลงัซือ้และความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคที่อ่อนตวัลง และส านกัวจิยัต่างๆ 
ได้ทยอยปรบัคาดการณ์การเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) ลงอยู่ในระดบัต ่ากว่ารอ้ยละ 1 ด้วยมุมมองต่อผลกระทบทีจ่ะยดืเยือ้ไปจนช่วงปลายปี 
นอกจากนี้ ในดา้นการแขง่ขนัของตลาดโทรคมนาคมยงัคงสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมรีะดบัราคาทีป่รบัลดสนองต่อก าลงัซือ้ทีอ่อ่นตวั ในการด าเนินธรุกจิทา่มกลางความผนั
ผวน เอไอเอสยงัคงมุ่งเน้นกลยุทธใ์นการสรา้งความแตกต่าง การดูแลรกัษาลูกค้า รวมทัง้การปรบัใชด้จิทิลัเทคโนโลยใีนกระบวนการด าเนินงานและช่องทางการจดั
จ าหน่าย ทัง้นี้เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดในระดบัทีเ่หมาะสมและขยายการเตบิโตในธรุกจิใหม่ 

 ธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ียงัคงได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ ท่ามกลางภาวะก าลงัซื้อของผูบ้รโิภคทีอ่่อนตวั เอไอเอสยงัคงมุ่งมัน่ในการเป็นผู้น า

บรกิาร 5G โดยเน้นสรา้งประสบการณ์การใชง้าน 5G ทีเ่หนือกว่าเพื่อจบัตลาดกลุ่มลูกคา้ทีม่กี าลงัซือ้สูงและเพิม่ส่วนแบ่งตลาดเชงิรายได้ อกีทัง้ยงัมุง่เสรมิ
ความแขง็แรงในดา้นการดูแลรกัษาฐานลูกคา้โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึเพื่อรกัษาฐานรายไดใ้นภาวะทีม่กีารแขง่ขนัดา้นราคาทีสู่ง 

 คงการเติบโตของธรุกิจอินเทอรเ์น็ตบ้านในระดบัท่ีสูงกว่าอตุสาหกรรม ดว้ยกระแสความตอ้งการอนิเทอรเ์น็ตบา้นทีเ่พิม่สูงขึน้จากสถานการณ์โควดิ-

19 เอไอเอสไฟเบอรว์างแผนในการขยายความครอบคลุมของบรกิารในพืน้ทีร่อบนอกของตวัเมอืงทีม่แีนวโน้มการเตบิโตทีสู่ง โดยอาศยัการต่อยอดจาก
ฐานลูกคา้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่เอไอเอสไฟเบอรม์ุง่เน้นน าเสนอบรกิารทีม่คีุณภาพสูงกว่าตลาดและผนวกรวมกบัแพก็เกจบรกิารอื่นๆ เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ต่อ
ครวัเรอืน (ARPH: Average Revenue per Household) 

 คาดการณ์อตัราการเติบโตของธุรกิจบริการลูกค้าองคก์รในระดบัสองหลกั ด้วยความต้องการทีเ่พิม่ขึน้ของภาคธุรกจิต่างๆ ทีเ่ร่งปรบัเปลี่ยนการ

ด าเนินงานด้วยกระบวนการดจิทิลัเพื่อเขา้สู่ New normal เอไอเอสคาดว่าธุรกจิลูกค้าองค์กรจะสามารถเตบิโตได้สูงด้วยความแขง็แกร่งของโครงสรา้ง
พื้นฐานและบรกิารด้าน ICT โดยเฉพาะการเขา้ร่วมเป็นพนัธมติรทางธุรกจิกบัไมโครซอฟทใ์นไตรมาสทีผ่่านมา ซึ่งจะสนับสนุนขดีความสามารถในการ
ขยายธรุกจิคลาวดใ์หก้บัเอไอเอส  

ลงทุนอย่างต่อเน่ืองในโครงข่าย 5G/4G เพ่ือรกัษาศกัยภาพของผูน้ า 

เอไอเอสคงแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสรมิศกัยภาพของความเป็นผูน้ าในระยะยาว โดยวางงบการลงทุนส าหรบัปี 2564 ประมาณ 25,000-30,000 ล้านบาทซึง่
มุ่งเน้นการสรา้งโครงขา่ยเพื่อความเป็นผูน้ าในบรกิาร 5G ยกระดบัคุณภาพบรกิาร 4G ขยายบรกิารธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตบ้าน และลงทุนในแพลทฟอรม์ส าหรบัธุรกิจ
ดจิทิลัและบรกิารลูกคา้องคก์ร โดยวางแผนขยายโครงขา่ย 5G บนคลื่นความถีท่ ัง้ย่านต ่าและกลาง เพื่อใหบ้รกิารดว้ยคณุภาพทีเ่หนือกว่าผูใ้หบ้รกิารรายอื่น โดยเน้นใน
พื้นที่ซึ่งมอีตัราการใช้งานมอืถือ 5G ที่สูง ทัง้นี้เอไอเอสมุ่งเน้นคุณภาพของบรกิาร 5G เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดส าหรบัลูกค้า ประกอบกบัการขยายโครงข่ายที่
ครอบคลุมตามการเตบิโตของการใชง้านมอืถอื 5G  

คงความสามารถในการท าก าไรโดยเน้นการบริหารจดัการต้นทนุ 

เพื่อรกัษากระแสเงนิสดจากการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรภายใตค้วามไมแ่น่นอนในปี 2564 เอไอเอสวางแผนในการบรหิารตน้ทนุโดยใหค้วามส าคญั
ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั การยกระดบัประสทิธภิาพ และการวางแผนจดัล าดบัโครงการใหเ้หมาะสม โดยจะมกีารด าเนินการอยา่งต่อเนื่องในการปรบัลด
ต้นทุนด้วยเทคโนโลยีดจิทิลั เช่น การปรบักระบวนการปฏิบตัิงานในรูปแบบอตัโนมตั ิ(Automation) การปรบัช่องทางจ าหน่ายและบรกิารผ่านทางออนไลน์ การ
ปรบัปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Transformation) เพื่อใหก้ารพฒันาสนิค้าและบรกิารสู่ตลาดได้อย่างรวดเรว็และปรบักระบวนการท างานภายในทีค่ล่องตวั 
รวมถงึการปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการโครงขา่ยซึง่จะช่วยใหก้ารลงทนุในโครงขา่ยมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ ทัง้นี้จากการปรบัลดคาดการณ์รายได ้บรษิทัจงึปรบัคาดการณ์ 
EBITDA ของปี 2564 เป็นทศิทางทรงตวั โดยยงัคงเน้นการบรหิารตน้ทนุดงัทีก่ล่าวมา 
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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน)  
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 2/2564 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่ายไม่ต า่กว่าร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิ  
เอไอเอสมุ่งมัน่ในการสรา้งการเตบิโตของธุรกจิในระยะยาวและส่งมอบผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้มาอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง เอไอเอสจงึใหค้วามส าคญัต่อการ
รกัษาสถานะทางการเงนิใหแ้ขง็แกรง่และมคีวามคล่องตวัเพื่อสรา้งการเตบิโตในอนาคต นโยบายการจ่ายเงนิปันผลจะจา่ยไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของก าไรสุทธ ิ
โดยนโยบายการจา่ยเงนิปันผลนี้จะท าใหเ้อไอเอสมกีระแสเงนิสดเพื่อเพิม่ความคล่องตวัทางการเงนิซึง่เป็นปัจจยัส าคญัต่อการเป็นผูน้ าตลาด ความสามารถใน
การแขง่ขนั และโอกาสในการเตบิโตของธรุกจิ รวมถงึพรอ้มรบัต่อสภาวะการณ์ต่างๆ ทีอ่าจเปลีย่นแปลง   

เอไอเอสยงัคงการจ่ายเงนิปันผลปีละสองครัง้จากผลการด าเนินงานบรษิทัและก าไรสะสมบนงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลในทุกกรณี จะ
ขึน้อยู่กบักระแสเงนิสดและแผนการลงทนุ รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ย และการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่ว
จะตอ้งไมเ่กนิก าไรสะสมทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัและ/หรอืมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัและบรษิทัย่อย 

 

 

ติดต่อนักลงทุนสมัพนัธเ์อไอเอส 
http://investor.ais.co.th; investor@ais.co.th; โทร (66) 2029 3145 
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