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บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน )  
ค าอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 3/2564 

ภาพรวมโดยสรปุ 
รายได้เติบโตเล็กน้อยท่ามกลางการควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิดและการแข่งขนัท่ียงัคงมีอย่างต่อเน่ือง 
ภาพรวมเศรษฐกจิในไตรมาส 3/2564 ยงัคงอ่อนตวัจากมาตรการการควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิทีจ่ ากดักจิกรรมทางธุรกจิหลายดา้น ทัง้นี้ 
รฐับาลมีการออกมาตรการเงนิช่วยเหลือบางส่วนเพื่อสนับสนุนก าลงัซื้อของ
ผู้บริโภค และเริ่มผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ตัง้แต่ต้นเดือนกนัยายนซึ่งรวมถงึ
การกลับมาเปิดศูนย์บริการของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในห้างสรรพสนิค้า 
ในขณะที่การแข่งขนัด้านราคายงัคงรุนแรงจากการที่ผู้ให้บริการยงัเล่นระดบั
ราคาแพ็กเกจดาต้าแบบใช้งานไม่จ ากดั (Unlimited data) ในตลาดระบบเตมิ
เงนิ ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ เอไอเอสยงัคงมีรายได้จากการให้บรกิาร
เพิม่ขึน้เลก็น้อย (+2.1% yoy, +1.4% qoq) รายได้ธุรกจิโทรศพัท์เคลื่อนที่ทรง
ตวัเมื่อเทียบกบัไตรมาสที่แล้วและปีก่อน ด้วยก าลงัซื้อของผู้บรโิภคที่อ่อนตวั 
ในขณะที่เอไอเอสใช้กลยุทธ์รกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างการรบัรู้ใน
บริการ 5G เพื่อรกัษาระดบัรายได้ ในด้านธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านยงัคงได้รบั
ผลบวกจากมาตรการควบคุมในไตรมาสนี้ซึ่งกระตุ้นความต้องการอนิเทอรเ์น็ต
บ้านที่สูงขึน้ โดยเตบิโตร้อยละ 23 จากปีก่อน และเตบิโตร้อยละ 7.4 จากไตร
มาสก่อน เช่นเดยีวกบัธุรกจิบรกิารลูกคา้องคก์รทีเ่ตบิโตที่รอ้ยละ 23 จากปีก่อน 
และเพิม่ขึน้ร้อยละ 14 จากไตรมาสก่อน ในด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย เอไอเอส
ยงัคงควบคุมต้นทุนต่อเนื่องแมจ้ะมกีารขยายโครงข่าย 5G ส่งผลให้ต้นทุนการ
ให้บริการเพิ่มขึ้น (+5.3% yoy, +2% qoq) ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บรหิารลดลง (-13% yoy, +1.8% qoq) โดยสรุปแล้ว บรษิทัมกี าไรสุทธใินไตร
มาสนี้ 6.4 พนัล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.1 จากปีก่อนและลดลงรอ้ยละ 9.5 จาก
ไตรมาสก่อน หากไม่รวมรายการพิเศษและผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 
ก าไรจะอยู่ที ่6.7 พนัลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.9 จากปีก่อนและลดลงรอ้ยละ 
0.7 จากไตรมาสก่อน 

 
ผู้ใช้บริการ5G ยงัคงขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง มุ่งมัน่รักษา
ความเป็นผู้น าในการพฒันาโครงข่าย 5G  
เอไอเอสยงัคงด าเนินการขยายโครงขา่ย 5G ของอย่างต่อเนื่อง โดยมสีถานีฐาน
ที่รองรบั 5G มากกว่า 10,000 สถานีฐานและความครอบคลุมกว่าร้อยละ 42 
ของประชากร โดยเน้นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพบนคลื่นความถี่ย่าน 
2600MHz เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เหนือกว่าผูใ้ห้บรกิารรายอื่น ณ 
สิน้เดอืนกนัยายน 2564 มลีูกคา้ทีส่มคัรใชบ้รกิาร 5G กว่า 1.5 ลา้นราย หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 13 ของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืน ซึง่ในจ านวนนี้ เป็นลูกคา้
ใหค้วามสนใจกบัแพก็เกจ 5G ทีม่ปีรมิาณดาตา้ระดบัสงูกวา่แพก็เกจอื่นๆ ท าให้
ม ีARPU เพิม่ขึน้ในกลุ่มลูกคา้ 5G ในระดบัร้อยละ 10-15  ทัง้นี้ เอไอเอสยงัคง
ตัง้เป้าหมายจ านวนลูกคา้ 5G ที ่2 ลา้นรายภายในสิน้ปี โดยปัจจยัหนุนหลกัมา
จากแพก็เกจ 5G ที่ปรมิาณดาต้ามากกว่าแพก็เกจ 4G และ iPhone13 รวมถงึ
มอืถอืรุ่น 5G ทีร่ะดบัราคาต ่าลงเพิม่มากขึน้ในประเทศไทย 
 

ขยายการให้บริการเข้าสู่การให้บริการสินเช่ือดิจิทลั ท่ีมีศกัยภาพ
ในการเติบโตสูง และการขยายผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ืองบนวิดิ
โอแพลตฟอรม์และบริการ 5G ส าหรบัลูกค้าองคก์ร 
ในไตรมาสนี้ เอไอเอสไดป้ระกาศร่วมทุนกบั SCB ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน
อุตสาหกรรมสถาบนัการเงนิชัน้น า เพื่อให้บรกิารด้านการเงนิดจิทิลั ด้วยเงนิ
ลงทุนจ านวน 300 ล้านบาท ภายใต้บรษิทัร่วมค้าชื่อ “เอไอเอสซบี”ี (AISCB) 
โดยคาดว่าจะเริม่ให้บรกิารไดใ้นไตรมาส 1/2565 โดยในระยะแรกจะเน้นเจาะ
ฐานผูใ้ชบ้รกิารของเอไอเอส จ านวน 43 ลา้นรายทีม่สีถานะทางการเงนิทีด่แีละ
มีความต้องการทางการเงินแต่ถูกจ ากดัการเข้าถึงบริการทางการเงนิจาก
สถาบนัการเงนิ ส าหรบัการให้บริการบนวิดโิอแพลตฟอร์ม (AIS Play) ได้มี
การเพิม่ 2 ช่องพรเีมีย่มทัง้จาก BBC World News และ BBC Lifestyle เขา้มา
ด้วย ในส่วนของธุรกจิส าหรบัลูกค้าองค์กร ได้มกีารเปิดตวัการให้บรกิาร 5G 
ใหม่ อาทิ 5G FWA+, 5G network slicing, 5G private network รวมถึงการ
พฒันาโรงงานอจัฉรยิะ โดยการพฒันาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธท์ีส่ าคญั
ของเอไอเอสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัในการให้บริการในด้าน
ดจิทิลัและแพลตฟอรม์แก่ทัง้ลูกคา้ทัว่ไปและลูกคา้องคก์ร 
 
คงคาดการณ์และมุมมองส าหรบัปี 2564 
ผลประกอบการใน 9 เดอืนแรกของปี 2564 ยงัคงสอดคลอ้งกบัคาดการณ์ทัง้ปี 
โดยมรีายได้จากการให้บรกิารหลกัทรงตวัเมื่อเทยีบกบัปีก่อน จากผลกระทบ
การระบาดของโควดิ-19 ที่ยดืเยือ้ ในขณะที่ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษแีละค่า
เสื่อมราคา (EBITDA) เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปีที่แล้ว (+2% yoy) ทัง้นี้ เอไอเอส
ยงัคงคาดการณ์และมุมมองส าหรบัปี 2564  เนื่องจากการเตบิโตการจบัจ่ายใช้
สอยของผู้บริโภคที่เริ่มฟ้ืนตวัจากการกลบัมาเปิดร้านตัง้แต่เดือนกนัยายน 
2564 ประกอบกบัการผ่อนคลายมาตรการปิดเมอืงต่างๆ อย่างไรก็ตาม เอไอ
เอสยังคงนโยบายลงทุนโครงข่ายในงบประมาณ 25,000-30,000 ล้านบาท
ส าหรบัปีนี้เพื่อรกัษาความเป็นผูน้ าทัง้ในด้านคุณภาพของโครงข่ายและและ
สรา้งความเชื่อมัน่ของลูกคา้ 
 

เหตุการณ์ส าคญัในไตรมาส 3/2564 
1. ในเดอืนกนัยายน 2564 เอไอเอสเขา้บรรลุขอ้ตกลงเพื่อระงบัขอ้พพิาททีม่รีะหวา่งกนับางส่วนกบับรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ ากดั (มหาชน) (เอน็ท)ี 

ส่งผลใหเ้อไอเอสตกลงช าระค่าตอบแทนเพื่อระงบัขอ้พพิาทใหแ้กเ่อน็ทเีป็นจ านวนเงนิ 447.87 ลา้นบาท ซึง่เป็นจ านวนทีเ่อไอเอสเคยตัง้ส ารองไวแ้ลว้ 
โดยผลกระทบดา้นการเงนิ คอื การลดลงของ “ลูกหนี้อื่น” และ “ประมาณการส าหรบัผลประโยชน์ตอบแทนจ่าย” ในงบแสดงฐานะการเงนิ ในขณะที่ไม่มี
ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุน 
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2. ในไตรมาสนี้ เอไอเอสไดป้ระกาศขอ้ตกลงร่วมทุน 50:50 กบัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (SCB) เพื่อจดัตัง้บรษิทัรว่มทุนภายใตช้ื่อ บรษิทั เอไอ
เอสซบี ีจ ากดั (AISCB) ดว้ยเงนิลงทุนจ านวน 300 ลา้นบาท AISCB คาดว่าจะเริม่ใหบ้รกิารในตน้ปีหน้า โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รกิารสนิเชื่อดจิทิลั
ผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน์เพื่อสรา้งการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิทีส่ะดวกมากยิ่งขึน้ 
 

สภาวะตลาดและการแข่งขนั 
ตลาดธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนทีย่งัคงมกีารแขง่ขนัสงู ดว้ยแพก็เกจการใชง้านดาตา้แบบไม่จ ากดัปรมิาณ (unlimited data plan) ในราคาต ่าส่งผลให ้ARPU ปรบัลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมในปีนี้ สภาวะการแข่งขนัด้านราคาในตลาดลูกคา้ระบบเตมิเงนิยงัคงมคีวามท้าทายต่อการปรบัระดบั ARPU เนื่องด้วยผูบ้รโิภคไดร้บั
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิทีซ่บเซา ท าใหม้องหาการใหบ้รกิารทีคุ่ม้ค่า ส าหรบัการแขง่ขนัในตลาดผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนยงัคงทรงตวั ผูใ้หบ้รกิารทีม่บีรกิาร 
5G เริม่ให้มุ่งเน้นกบัการสรา้งการรบัรูข้องลูกคา้ต่อบรกิาร 5G รวมถงึดงึดูดจ านวนผูใ้ช้บรกิาร 5G ให้มากขึน้ ทัง้นี้ เอไอเอสมุ่งเน้นการสร้างให้ 5G เป็นผลติภณัฑ์
และราคาในระดบัพรเีมีย่มเพื่อช่วยเพิม่ ARPU 

ส าหรบัตลาดอนิเทอร์เน็ตบ้านยงัคงเตบิโตได้ดจีากความต้องการของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ที่ต้องท างานและเรยีนจากที่บ้าน ในขณะที่ระดบัราคาเริม่ต้นของแพ็กเกจ
อนิเทอรเ์น็ตบา้นยงัคงอยู่ประมาณ 400 บาท ผูใ้หบ้รกิารไดมุ้่งเน้นไปทีก่ารบรกิารเสรมิต่างๆ อาท ิการเพิม่ความเรว็ การอพัเกรดอุปกรณ์ คุณภาพการบรกิาร และ
วดิโิอคอนเทนท ์ทัง้นี้ เอไอเอสไฟเบอร์ตอกย ้าดว้ยคุณภาพของการใหบ้รกิารโดยการการนัตกีารใหบ้รกิารลูกคา้ภายใน 24 ชัว่โมงเพื่อสร้างความแตกต่างและการ
สรา้งการรบัรูข้องลูกคา้ 
 
สรปุผลการด าเนินงานในไตรมาส 3/2564 
ในไตรมาส 3/2564 แมว้่าช่องทางจดัจ าหน่ายจะปิดเป็นเวลาสองเดอืน (ก.ค.-ส.ค.) เนื่องจากมาตรการการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ จ านวน
ผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่เพิม่ขึ้นเป็น 43.7 ล้านเลขหมาย โดยมีจ านวนผูใ้ช้บรกิารเพิม่ขึ้นสุทธิ 424,200 เลขหมายในไตรมาสนี้ ปัจจยัหนุนมาจากช่องทาง
ออนไลน์ การเสนอขายทางโทรศพัท ์(tele sales) และการเปิดศูนยบ์รกิารลูกคา้ชัว่คราวนอกพืน้ทีห่า้ง ซึง่มบีทบาทส าคญัทัง้ในดา้นงานขายและการบรกิาร ในส่วน
ของฐานลูกค้าระบบเตมิเงนิยงัคงเพิม่ขึน้ด้วยจ านวนผูใ้ช้บรกิารเพิม่ขึน้สุทธ ิ134,400 เลขหมาย ด้านฐานลูกค้าระบบรายเดอืนเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง โดยเพิม่ขึน้
สุทธ ิ289,800 เลขหมาย มสีาเหตุหลกัจากการยา้ยบรกิารจากระบบเตมิเงนิไปยงัรายเดอืน เนื่องจากการรบัรูข้องลูกคา้ทีด่เีกีย่วกบับรกิาร 5G ของเรา โดยภาพรวม 
ระดบั ARPU เฉลีย่อยู่ที ่223 บาท/เลขหมาย/เดอืน ลดลงรอ้ยละ 5.9 จากปีก่อน และรอ้ยละ 0.6 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้รโิภคทีอ่่อนตวั  

เอไอเอส ไฟเบอร ์มกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้สุทธ ิ133,000 ราย ในไตรมาส 3/2564 ความตอ้งการอนิเทอรเ์น็ตบา้นทีเ่พิม่ขึน้ในช่วง
การแพร่ระบาดไดผ้ลกัดนัการเตบิโตของจ านวนผูใ้ชบ้รกิารเอไอเอส ไฟเบอรส์ู่ 1,668,900 ราย ซึง่เกนิเป้าหมายที่ตัง้ไวท้ีจ่ านวน 1.6 ลา้นรายภายในสิน้ปีนี้ อย่างไร
กต็าม การแขง่ขนัทีรุ่นแรงส่งผลให ้ARPU ลดลงรอ้ยละ 5.9 จากปีก่อนและรอ้ยละ -0.5 จากไตรมาสก่อน 

ธรุกิจมือถือ 
ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส2/2564 ไตรมาส 3/2564 %YoY %QoQ 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร  
ระบบรายเดอืน 9,771,500  10,986,500   11,276,300  15% 2.6% 
ระบบเตมิเงนิ 31,170,000  32,247,200   32,381,600  3.9% 0.4% 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 40,941,500 43,233,700  43,657,900  6.6% 1.0% 

  จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 
ระบบรายเดอืน 235,100 351,700 289,800 23% -18% 
ระบบเตมิเงนิ -313,400 114,900 134,400 -143% 17% 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ -78,300 466,600 424,200 -642% -9.1% 

  ARPU (บาท/เลขหมาย/เดอืน) 
ระบบรายเดอืน  498                   471                    470  -5.5% -0.1% 
ระบบเตมิเงนิ  157                     142                    138  -12% -2.6% 
เฉลี่ย 237                   225                    223  -5.9% -0.6% 

  MOU (นาท/ีเลขหมาย/เดอืน) 
ระบบรายเดอืน 189                   174                    177  -6.7% 1.6% 
ระบบเตมิเงนิ 78                     68                      67  -14% -0.6% 
เฉลี่ย  104                     95                      95  -8.4% 1.0% 

  VOU (กกิะไบต์/เลขหมายทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต/เดอืน) 
ระบบรายเดอืน 19.8                  25.7   26.2  1.9% 32% 
ระบบเตมิเงนิ 16.1                  17.3   20.9  21% 30% 
เฉลี่ย 17.2                  19.7   22.6  15% 32% 

  อตัราการใชเ้ครื่องโทรศพัท์      
โทรศพัทม์อืถอื 4G 78% 80% 81% - - 
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ผลการด าเนินงานใน 9 เดือนแรกของปี 2564 
ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2564 เอไอเอสมรีายได้รวม เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.3 เทยีบกบัปีก่อน ปัจจยัหนุนมาจากการเพิม่ขึน้ของยอดขายเครื่องโทรศพัท์ เนื่องจากปี
ก่อนเป็นช่วงทีไ่ดผ้ลกระทบจากมาตรการปิดเมอืง รายได้หลกัจากการให้บริการทรงตวัอยู่ที ่97,575 ลา้นบาท สะทอ้นถงึผลกระทบดา้นสภาวะเศรษฐกจิทีย่ดืเยือ้
จากการจบัจ่ายใช้สอยของผูบ้รโิภคที่อ่อนตวั การแข่งขนัที่รุนแรงและก าลงัซื้อของผูบ้รโิภคที่อยู่ในระดบัต ่ายงัคงกดดนัให้รายได้โทรศพัท์เคลื่อนที่ (87,653 ล้าน
บาท) ลดลงร้อยละ 1.6 เทยีบกบัปีก่อน อย่างไรกต็าม รายได้ธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตบา้น (6,146 ล้านบาท) เตบิโตสงูที่ร้อยละ 20 เทยีบกบัปีก่อน โดยไดแ้รงหนุนจาก
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารที่เพิม่ขึน้จากความตอ้งการใชอ้นิเทอรเ์น็ตบา้นในการท างานและการเรยีนทีบ่า้น ในส่วนของธุรกจิบรกิารลูกคา้องคก์รยงัคงแขง็แกร่งและเตบิโตได้
ดทีีร่อ้ยละ16 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนจากความตอ้งการบรกิารคลาวด ์ดาตา้เซน็เตอร ์และไอซทีโีซลูชัน่ เนื่องจากองคก์รต่างๆ พยายามปรบัธุรกจิเขา้สู่เทคโนโลยดีจิทิลั  

การลงทุนขยายโครงข่าย 5G ของเอไอเอสเพื่อเสริมความเป็นผูน้ า ส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการเพิม่ขึ้นร้อยละ 4.1 เทียบกบัปีก่อน อย่างไรก็ตาม เอไอเอสได้
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ ส่งผลให้ลดลงร้อยละ 13 เทียบกบัปีก่อน มาอยู่ที่ 15,880 ล้านบาท ส าหรบัค่าใช้จ่าย
การตลาดอยู่ที่ 4,310 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เทยีบกบัปีก่อนเนื่องด้วยการจ ากดัการท ากจิกรรมการตลาด ในส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ลดลงรอ้ยละ 14 เทยีบกบัปีก่อน มาอยู่ที ่11,570 ลา้นบาท  

โดยสรุป เอไอเอสม ีก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษีและค่าเส่ือมราคา EBITDA ส าหรบัช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2564 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 เทยีบกบัปีก่อน แมร้ายไดจ้าก
การใหบ้รกิารจะทรงตวัแต่ชดเชยดว้ยการควบคุมตน้ทุนทีด่ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.6 เทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากการรบัมอบใบอนุญาตคลืน่
ความถี ่700 เมกะเฮริตซ์ และ 26 กกิะเฮริตซ์ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2564 ส่งผลใหเ้อไอเอสมกี าไรสุทธิ อยู่ที ่20,059 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1 เทยีบกบัปีก่อน 
  

สรปุงบการเงินประจ าไตรมาส 3/2564

รายได้ 
ในไตรมาส 3/2564 เอไอเอสมรีายได้รวม 42,377 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 
เทยีบกบัปีก่อน จากการเตบิโตทีแ่ขง็แกร่งของธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตบา้นและธุรกจิ
บรกิารลูกคา้องคก์ร แต่ลดลงรอ้ยละ 0.9 เทยีบกบัปีกอ่น จากยอดขายเครื่องมอื
ถอืทีล่ดลง เนื่องจากมาตรการปิดเมอืงซึง่กระทบช่องทางจดัจ าหน่าย 

รายได้จากการให้บริการหลกั (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและรายได้จาก
การเป็นพนัธมติรกบัทโีอที) อยู่ที่ 32,797 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.1 เทยีบ
กบัปีก่อน และรอ้ยละ 1.4 เทยีบกบัไตรมาสกอ่น เป็นผลจากการเตบิโตต่อเนื่อง
ในธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตบา้น และธุรกจิบรกิารลูกคา้องคก์ร 

• รายได้จากธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ี เท่ากบั 29,204 ล้านบาท คงที่เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อนและเทยีบกบัไตรมาสก่อน จากก าลงัซื้อของผูบ้รโิภคทีอ่่อน
ตวั ในขณะที่เอไอเอสเน้นกลยุทธ์รกัษาส่วนแบ่งการตลาด และการสร้าง
การรบัรู้เกี่ยวกบับริการ 5G เพื่อรกัษาฐานรายได้ ส าหรบัแนวโน้มของ
ลูกคา้ทีย่า้ยจากระบบเตมิเงนิเป็นรายเดอืนยงัคงมตี่อเนื่อง ส่งผลใหร้ายได้
จากลูกค้ารายเดอืนเตบิโตเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.4 จากปีก่อน และร้อยละ 2.7 
จากไตรมาสก่อน ในขณะทีร่ายไดจ้ากลูกคา้ระบบเตมิเงนิลดลงรอ้ยละ 9.7 
จากปีก่อน และรอ้ยละ 2.2 จากไตรมาสก่อน 

• รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อยู่ที่ 2 ,189 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ ร้อยละ 23 เทยีบกบัปีก่อนและร้อยละ 7.4 เทยีบกบัไตรมาสก่อน 
เนื่องจากความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารในช่วงท างานและเรยีนจากที่บ้านที่
มากขึน้ ชดเชยกบัระดบั ARPU ที่ยงัคงลดลงจากการเสนอขายแพ็กเกจ
ราคาต ่า เพื่อตอบสนองต่อสภาวะการบรโิภคทีอ่่อนแอ  

 

• รายได้การให้บริการอ่ืนๆ อยู่ที ่1,403 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 เทยีบ
กบัปีก่อน และร้อยละ 15 เทยีบกบัไตรมาสก่อน การเตบิโตหลกัส่วนใหญ่
มาจากธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร ซึ่งได้แรงหนุนจากความต้องการของ
ลูกค้าองค์กรในบรกิารด้านคลาวด์, ดาต้าเซ็นเตอร์ และบริการด้าน ICT 
ตลอดจนการเปิดตวับรกิารใหม่ เช่น eFBB เพื่อขยายเขา้สู่ตลาดใหม่ 

รายได้จากค่าเช่ือมโยงโครงข่าย )IC( และรายได้จากการเป็นพนัธมิตรกบัที
โอที อยู่ที่ 3,407 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5  เทยีบกบัปีก่อน เป็นผลจากรายได้
จากค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยทีล่ดลง แต่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.6 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จาก
ปรมิาณการใชง้านโครงขา่ยทีส่งูขึน้  

รายได้จากการขายเคร่ืองมือถือและซิม อยู่ที่ 6,173 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 
1.3 เทียบกบัปีก่อน แต่ลดลงร้อยละ 13 เทียบกบัไตรมาสก่อน จากช่องทางจัด
จ าหน่ายบางส่วนถูกปิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดทัว่ประเทศ ดา้น
อตัราก าไรจากการขายซมิและอุปกรณ์อยู่ทีร่อ้ยละ -0.5 ลดลงจากรอ้ยละ +2.7 ของ
ไตรมาส 2/2564 เป็นผลจากการลดลงของสดัส่วนการขายเครื่องโทรศพัท์ที่มี
อตัราก าไรสงู 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนการให้บริการ ส าหรบัไตรมาส 3/2564 อยู่ที ่21,435 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 5.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อน และร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน มีสาเหตุ
หลกัมาจากค่าตดัจ าหน่าย และตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ ทีเ่พิม่ขึน้ 

• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อยู่ที ่1,354 ลา้นบาท คงทีเ่มื่อเทยีบกบัปีก่อน
และเทยีบกบัไตรมาสก่อน โดยต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่อรายได้
การใหบ้รกิารหลกัอยู่ทีร่อ้ยละ 4.1 ในไตรมาส 3/2564 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส2/2564 ไตรมาส 3/2564 %YoY %QoQ 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 1,255,500 1,535,900 1,668,900 33% 8.7% 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้  52,900 104,000 133,000 151% 28% 
ARPU )บาท/ราย/เดือน( 484 458 455 -5.9% -0.5% 
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• ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อยู่ที ่13,055 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
4.1 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนและเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.7 เทยีบกบัไตรมาสก่อน โดย
การเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นผลจากการรับมอบใบอนุญาตคลื่น
ความถี ่700 เมกะเฮริตซ์ และ 26 กกิะเฮริตซ์เพิม่เตมิในปีนี้ 

• ต้นทุนโครงข่ายและค่าใช้จ่ายการเป็นพนัธมิตรกบัทีโอที  อยู่ที ่4,649 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เทียบกบัปีก่อน และร้อยละ 0.7 แม้จะคง
แผนการลงทุน 5G อย่างต่อเนื่องเพื่อเสรมิศกัยภาพของความเป็นผูน้ า แต่
ตน้ทุนโครงขา่ยยงัถูกควบคุมอย่างด ี

• ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ อยู่ที่ 2,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 
เทยีบกบัปีก่อน และรอ้ยละ 14 เทยีบกบัไตรมาสก่อน โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากต้นทุนการได้มาซึ่ ง  Content ต่างๆ เช่น Disney+ hotstar และ
โปรแกรมโอลมิปิก  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 5,240 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 
เทยีบกบัปีก่อน จากค่าใชจ้่ายในการบรหิารทีล่ดลง แต่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.8 เทยีบ
กบัไตรมาสก่อน เป็นผลจากค่าใชจ้่ายทางการตลาดที่เพิม่ขึน้ 
• ค่าใช้จ่ายทางการตลาด อยู่ที่ 1,430 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.9 เทียบ

กบัปีก่อน เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ามกลางมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 แต่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 จากฐานทีต่ ่าในไตรมาส
ก่อน รวมถึงแคมเปญการตลาดที่เพิ่มขึ้น จากคอนเทนต์และผลิตภณัฑ์
ใหม่ในไตรมาสนี้ เช่น Disney+ hotstar, โอลมิปิก และการใหบ้รกิารลูกคา้
อนิเตอรเ์น็ตบา้นภายใน 24 ชัว่โมง 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อยู่ที ่3,810 ลา้นบาท ลดลง
ร้อยละ 15 เทยีบกบัปีก่อนจากค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้เสยีที่ลดลง และ
ลดลงรอ้ยละ 2.5 เทยีบกบัไตรมาสก่อน  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ อยู่ที่ 428 ล้านบาทในไตรมาส 3/2564 
เทียบกบัขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิในงวดเดียวกนัของปีก่อนเท่ากบั 
181 ล้านบาท และผลขาดทุนในไตรมาสก่อนที่ 157 ล้านบาท เป็นผลจาก
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ทัง้นี้  เอไอเอสมีนโยบายลด
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยท าสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อใหค้รอบคลมุ
ส่วนหนึ่งของค่าใชจ้่ายการลงทุนคา้งจ่าย (CAPEX payable)  

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 1,414 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.4 เทียบกบัปีก่อน 
และรอ้ยละ 3.2 เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีล่ดลง และ
อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ทีล่ดลงเลก็น้อย 

ภาษีเงินได้ อยู่ที ่1,399 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 เทยีบกบัปีก่อน เนื่องดว้ย
สทิธิประโยชน์ทางภาษีที่รบัรู้ในช่วงปี 2559-2563 หมดลง (อ้างอิงตาม พระ
ราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที่ 604) ลงวนัที่ 18 เมษายน 
2559) แต่ลดลงรอ้ยละ 11 เทยีบกบัไตรมาสก่อน ตามก าไรก่อนหกัภาษทีีล่ดลง 
ทัง้นี้ อตัราภาษีเงนิได้ที่แท้จรงิ (effective tax rate) อยู่ที่ร้อยละ 18 เทียบกบั
ร้อยละ 15.7% ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และร้อยละ 18.2 ในไตรมาส 
2/2564

ก าไร 
ในไตรมาส 3/2564 เอไอเอสม ีEBITDA เท่ากบั 22,888 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 3.6 เทียบกับปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการหลัก 
ควบคู่กบัการบรหิารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ลดลงร้อยละ 0.5 เทยีบกบั
ไตรมาสก่อน เนื่องจากตน้ทุนการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้จากการลงทุนในโครงข่าย 
5G ในด้านก าไรสุทธเิท่ากบั 6,374 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.1 เทยีบกบัปีก่อน 
มสีาเหตุหลกัมาจากขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่รบัรู้ และการเพิม่ขึน้
ของค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย และลดลดร้อยละ 9.5 เทียบกบัไตรมาส
ก่อนเป็นผลจากรายการพิเศษในไตรมาส 2/2564 ซึ่งหากไม่รวมขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ (หลังหักภาษี) ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานปกติ (normalized) จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อน แต่
ลดลงรอ้ยละ 0.7 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน 
 
ฐานะการเงิน  
ณ 30 กันยายน 2564 เอไอเอสมีสินทรัพย์รวมทัง้สิ้น 356,521 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เทียบกบั ณ สิ้นงวดปี 2563 มีสาเหตุหลกัมาจากการรบั
ใบอนุญาตคลื่นความถี ่700 เมกะเฮริตซ์ และ 26 กกิะเฮริตซ์ ในปีนี้ ดา้นหนี้สนิ
รวมเท่ากับ 281,678 ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 2.6 เนื่องจากการรับมอบคลื่น
ความถีเ่ช่นเดยีวกนั ทัง้นี้ หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 
93,066 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบั 99,600 ล้านบาท ณ สิ้นงวดปี 2563 โดย
มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA อยู่ที่ 0.9 เท่า ส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมอยู่ที่ 74,843 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.1 จากสิ้นเดือนธันวาคม 2563 
เนื่องจากก าไรสะสมทีล่ดลง 

กระแสเงินสด 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 เอไอเอสมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน (หลงัหกัภาษี) เท่ากบั 64,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 จาก
งวดเดยีวกนัของปีที่แล้ว ตามการเตบิโตของ EBITDA ในขณะที่กระแสเงนิสด
ใชไ้ปในการลงทุนส าหรบัการลงทุนในโครงขา่ย 5G และ 4G อยู่ที ่18,051 ลา้น
บาท และมีการช าระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ต่อ กสทช.รวมจ านวน 16,384 
ล้านบาท ส่งผลให้เอไอเอสมีกระแสเงินสดอิสระ (กระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน หกัค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใบอนุญาต) ในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2564 อยู่ที ่30,264 ลา้นบาท ซึง่จากกระแสเงนิสดอสิระทีแ่ขง็แกรง่ เอไอ
เอสจ่ายเงนิปันผลจ านวน 21,203 ล้านบาท จ่ายช าระหนี้สนิสุทธิ 4,941 ล้าน
บาท และจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า 8,858 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งนิสดลดลง
สุทธิ 7,085 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด 
เท่ากบั 11,336 ลา้นบาท  
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ค าอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 3/2564 

งบก าไรขาดทุน )ล้านบาท( ไตรมาส  
3/2563 

ไตรมาส  
2/2564 

ไตรมาส 
3/2564 %YoY %QoQ 9 เดือน 

ปี 2563 
9 เดือน 
ปี 2564 %YoY 

รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที่  29,197   29,098   29,204  0.0% 0.4%  89,067   87,653  -1.6% 
รายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู  1,785   2,038   2,189  23% 7.4%  5,108   6,146  20% 
รายไดก้ารใหบ้รกิารอื่นๆ  1,148   1,217   1,403  22% 15.3%  3,329   3,776  13% 

รายได้การให้บริการหลกั   32,130   32,353   32,797  2.1% 1.4%  97,504   97,575  0.1% 
รายไดค้่าเชื่อมโยงโครงข่ายและการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ี  3,494   3,288   3,407  -2.5% 4%  10,223   10,446  2.2% 

รายได้การให้บริการ   35,624   35,641   36,204  1.6% 1.6%  107,727   108,020  0.3% 
รายไดจ้ากการขายซมิและอุปกรณ์  6,091   7,116   6,173  1.3% -13%  19,089   22,974  20% 
รวมรายได้  41,715   42,757   42,377  1.6% -0.9%  126,816   130,995  3.3% 
ตน้ทุนค่าธรรมเนียม  1,355   1,347   1,354  -1.0% 0.5%  4,045   4,062  0.4% 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  12,545   12,961   13,055  4.1% 0.7%  37,615   38,615  2.7% 
ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย  4,551   4,615   4,649  2.2% 0.7%  13,487   14,320  6.2% 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ  1,913   2,088   2,377  24.% 14%  5,951   6,577  11% 

รวมต้นทุนการให้บริการ  20,364   21,012   21,435  5.3% 2.0%  61,097   63,574  4.1% 
ตน้ทุนการขายซมิและอุปกรณ์  6,164   6,923   6,205  0.7% -10%  18,954   22,756  20% 
รวมต้นทุน  26,528   27,935   27,640  4.2% -1.1%  80,052   86,330  7.8% 
ก าไรขัน้ต้น  15,187   14,822   14,737  -3.0% -0.6%  46,764   44,665  -4.5% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  6,006   5,145   5,240  -13% 1.8%  18,305   15,880  -13% 
ค่าใชจ้่ายการตลาด  1,552   1,237   1,430  -7.9% 16%  4,914   4,310  -12% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและอื่นๆ  4,454   3,908   3,810  -15% -2.5%  13,391   11,570  -14% 

ก าไรจากการด าเนินงาน  9,181   9,676   9,496  3.4% -1.9%  28,459   28,785  1.1% 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น -181  -157  -428  137% 172% -261  -808  209% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื่น  179   554   120  -33% -78% 595   791  33% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  1,449   1,460   1,414  -2.4% -3.2%  4,559   4,260  -6.6% 
ภาษเีงนิได้  1,215   1,571   1,399  15% -10.9%  3,961   4,447  12% 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -2  -0.4  -0.6  -73% 27% -2  -2  -29% 
ก าไรสุทธิ  6,513   7,041   6,374  -2.1% -9.5%  20,270   20,059  -1.0% 
         

EBITDA (ลา้นบาท) ไตรมาส  
3/2563 

ไตรมาส  
2/2564 

ไตรมาส 
3/2564 %YoY %QoQ 9 เดือน 

ปี 2563 
9 เดือน 
ปี 2564 %YoY 

ก าไรจากการด าเนินงาน  9,181   9,676  9,496 3.4% -1.9%  28,459   28,785  1.2% 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 12,948 13,377 13,442 3.8% 0.5%  38,817   39,828  2.6% 
(ก าไร)/ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์ 9 -1 -7 -180% n/m 25   -    n/m 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร -43 -38 -37 -13% -0.4% -123  -120  -2.7% 
ค่าใชจ้่ายการเงนิอื่นๆ -4 -8 -6 44% -28% -13  -19  44% 
EBITDA 22,091 23,006 22,888 3.6% -0.5%  67,164   68,475  2.0% 
อตัราก าไร EBITDA margin )%( 53.0% 53.8% 54.0%     53.0% 52.3%   
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ฐานะการเงิน     อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั    
)ล้านบาท/ร้อยละของสินทรพัยร์วม( 4/2563   3/2564     3/2653 2/2564 3/2564 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  18,421 5.3%  11,336  3.2%  เงนิกูต่้อส่วนของผู้ถอืหุน้ 1.6 1.2 1.1 
เงนิลงทุนระยะสัน้  1,921 0.5%  1,385  0.4%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุ้น 1.3 1.0 1.1 
ลูกหนี้การคา้  16,579 4.7%  15,103  4.2%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอ EBITDA 1.0 0.8 0.9 
สนิคา้คงเหลอื  2,372 0.7%  1,895  0.5%  เงนิกู้สทุธริวมหนี้สนิตามสญัญาเช่าและใบอนุญาต  

ใหใ้ชค้ลื่นความถี่คา้งจ่ายต่อ EBITDA   2.3 2.3 2.3 
อื่นๆ  3,132 0.8%  4,044  1.1%  
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  42,155 12%  33,762  9.5%  อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.4 0.5 0.4 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่  110,219 31%  134,802  38%  Interest Coverage  13.5 16 16 
โครงข่าย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  122,518 35%  116,704  33%  Debt Service Coverage Ratio 2.2 4.8 4.2 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 58,723 17%  52,516  15%  ผลตอบแทนส่วนของผู้ถอืหุน้ (ROE) 37% 36% 35% 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  7,123 2.0%  9,435  2.6%  ตวัเลขจากงบก าไรขาดทุนเป็นตวัเลขตัง้แต่ต้นปี เทยีบใหเ้ป็นเตม็ปี 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 4,120 1.2%  4,033  1.1%  ตารางการช าระหน้ี ตารางช าระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 
อื่นๆ  5,312 1.5%  5,269  1.5%  ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 1800MHz 900MHz 2600MHz 700MHz 
สินทรพัยร์วม  350,171 100%  356,521  100%  4/2564 - 5,244 - - - - 
เจา้หน้ีการคา้  22,382 6.4%  22,704  6.4%  2565 - 14,142 - 7,565 - 3,473 
ส่วนของเงนิกูถ้งึก าหนดช าระใน 1 ปี  18,748 5.4%  15,095  4.2%  2566 7,820 7,689 - 7,565 - 3,473 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าถงึก าหนด
ช าระใน 1 ปี   10,213 2.9%  10,429  2.9%  2567 6,638 6,805 - 7,565 - 3,473 

ผลตอบแทนคา้งจ่าย  5,248 1.5%  3,361  0.9%  2568 - 7,848 - 7,565 2,934 3,473 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่คา้งจ่าย
ถงึก าหนดช าระใน 1 ปี  

10,538 3.0%  13,958  3.9%  2569 8,180 5,599 - - 2,934 3,473 

อื่นๆ  26,684 7.6%  27,842  7.8%  2570 9,000 4,856 - - 2,934 3,473 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  93,813 27%  93,389  26%  2571 2,500 3,819 - - 2,934 3,473 
หุน้กู้และเงนิกู้ระยะยาว  79,301 23%  77,971  22%  2572 - - - - 2,934  3,473 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า  48,150 14%  42,418  12%  2573 - - - - 2,934 3,473 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่คา้งจ่าย  42,911 12%  61,029  17%   2574 3,000 - - - - - 
อื่นๆ  10,306 2.9%  6,871  1.9%    *เอไอเอสจ่ายช าระใบอนุญาตคลืน่ความถี ่26 กิกะเฮริต์ซ ทัง้จ านวนแลว้ในไตรมาส 1/2564 
รวมหน้ีสิน  274,481 78%  281,678  79%   
ก าไรสะสม  51,382 15%  50,239  14%  อนัดบัเครดิต 
อื่นๆ  24,307 6.9%  24,604  6.9%  Fitch National rating: AA+ (THA), แนวโน้ม: คงที ่
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  75,689 22%  74,843  21%  S&P BBB+, แนวโน้มอนัดบัเครดติ: คงที ่
        
แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนในรอบ 9 เดือน 2564 )ล้านบาท( 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน แหล่งใช้ไปของเงินทุน 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 69,975 เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 18,051 
เงนิกูร้ะยะยาว 8,600 จ่ายช าระใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ 16,384 
ดอกเบี้ยรบั 122 เงนิปันผล  21,203 
เงนิรบัจากการขายสนิทรพัย์ 89 ช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า 8,858 
เงนิปันผลรบั 15 ช าระเงนิกูร้ะยะสัน้และระยะยาว 13,541 
  ภาษเีงนิได้ 5,275 
  ช าระตน้ทุนทางการเงนิ 2,498 
เงินสดลดลง 7,080 อื่นๆ 71 
รวม 85,881 85,881 
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บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน )  
ค าอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 3/2564  

มุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ในปี 2564    

คงคาดการณ์ผลประกอบการ 

รายได้จากการให้บริการหลกั • ทรงตวัหรอืลดลงเลก็น้อย 

ก าไร EBITDA   • ทรงตวั  

งบประมาณการลงทุน )ไม่รวมคลื่นความถี่( • 25,000-30,000 ลา้นบาท 

คงคาดการณ์รายได้จากการให้บริการหลกัทรงตวัหรือลดลงเลก็น้อย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิระลอกใหม่ในไทยตัง้แต่ช่วงเดอืนเมษายน โดยมีจ านวนผู้ติดเชื้อรายวนัเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท า ให้มี
มาตรการควบคุมที่เคร่งครดัขึน้ทัว่ประเทศ ในขณะที่การฉีดวคัซนีครบโดสยงัมอีตัราค่อนขา้งน้อยประกอบกบัมคีวามไม่แน่นอนในด้านปรมิาณความ
เพยีงพอของวคัซนีต่อความตอ้งการ ส่งผลใหเ้กดิความเสีย่งเพิม่ขึน้ต่อสภาวะเศรษฐกจิซึ่งมคีวามเปราะบางอยู่แลว้ โดยเหน็ได้จากก าลงัซื้ อและความ
เชื่อมัน่ของผู้บริโภคที่อ่อนตวัลง และส านักวิจยัต่างๆ ได้ทยอยปรบัคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีลงอยู่ในระดบัต ่ากว่าร้อยละ 1 ด้วยมุมมองต่อ
ผลกระทบที่จะยดืเยือ้ไปจนช่วงปลายปี อย่างไรกต็าม ในช่วงปลายไตรมาส 3 ภาครฐัได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการจ ากดัการเคลื่อนที่และกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถงึเปิดใหน้ักท่องเทีย่วเขา้มาในประเทศในช่วงไตรมาส 4 นอกจากนี้ ในดา้นการแขง่ขนัของตลาดโทรคมนาคมยงัคง
สูงอย่างต่อเนื่อง โดยมรีะดบัราคาที่ปรบัลดสนองต่อก าลงัซื้อที่อ่อนตวั ในการด าเนินธุรกจิท่ามกลางความผนัผวน เอไอเอสยงัคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการ
สร้างความแตกต่าง การดูแลรกัษาลูกคา้ รวมทัง้การปรบัใช้ดจิทิลัเทคโนโลยใีนกระบวนการด าเนินงานและช่องทางการจดัจ าหน่าย ทัง้นี้เพื่อเพิม่ส่วน
แบ่งทางการตลาดในระดบัทีเ่หมาะสมและขยายการเตบิโตในธุรกจิใหม่ 

• ธุรกิจโทรศพัท์เคลื่อนท่ียงัคงได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ ท่ามกลางภาวะก าลงัซื้อของผูบ้รโิภคที่อ่อนตวั เอไอเอสยงัคงมุ่งมัน่ใน

การเป็นผูน้ าบรกิาร 5G โดยเน้นสรา้งประสบการณ์การใชง้าน 5G ทีเ่หนือกว่าเพื่อจบัตลาดกลุ่มลูกคา้ทีม่กี าลงัซื้อสงูและเพิม่ส่วนแบ่งตลาด
เชงิรายได้ อกีทัง้ยงัมุ่งเสรมิความแขง็แรงในด้านการดูแลรกัษาฐานลูกคา้โดยใช้การวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิลกึเพื่อรกัษาฐานรายไดใ้นภาวะทีม่ี
การแขง่ขนัดา้นราคาทีส่งู 

• คงการเติบโตของธุรกิจอินเทอรเ์น็ตบ้านในระดบัท่ีสูงกว่าอุตสาหกรรม ด้วยกระแสความต้องการอนิเทอร์เน็ตบ้านที่เพิม่สูงขึน้จาก

สถานการณ์โควดิ-19 เอไอเอสไฟเบอรว์างแผนในการขยายความครอบคลุมของบรกิารในพืน้ทีร่อบนอกของตวัเมอืงทีม่แีนวโน้มการเตบิโต
ที่สูง โดยอาศยัการต่อยอดจากฐานลูกคา้โทรศพัท์เคลื่อนที่ เอไอเอสไฟเบอรม์ุ่งเน้นน าเสนอบรกิารที่มคีุณภาพสงูกว่าตลาดและผนวกรวม
กบัแพก็เกจบรกิารอื่นๆเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ต่อครวัเรอืน (ARPH: Average Revenue per Household) 

• คาดการณ์อตัราการเติบโตของธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรในระดบัสองหลกั ด้วยความต้องการที่เพิม่ขึน้ของภาคธุรกจิต่างๆ ที่เร่ง

ปรบัเปลี่ยนการด าเนินงานด้วยกระบวนการดจิทิลัเพื่อเขา้สู่ New normal เอไอเอสคาดว่าธุรกจิลูกค้าองค์กรจะสามารถเตบิโตได้สูงด้วย
ความแขง็แกร่งของโครงสร้างพืน้ฐานและบรกิารดา้น ICT โดยเฉพาะการเขา้ร่วมเป็นพนัธมติรทางธุรกจิกบัไมโครซอฟท์ในไตรมาสทีผ่่าน
มา ซึง่จะสนับสนุนขดีความสามารถในการขยายธุรกจิคลาวดใ์หก้บัเอไอเอส  

ลงทุนอย่างต่อเน่ืองในโครงขา่ย 5G/4G เพ่ือรกัษาศกัยภาพของผูน้ า 

เอไอเอสคงแผนการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสรมิศกัยภาพของความเป็นผูน้ าในระยะยาว โดยวางงบการลงทุนส าหรบัปี 2564 ประมาณ 25,000-30,000 
ล้านบาทซึ่งมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายเพื่อความเป็นผูน้ าในบรกิาร 5G ยกระดบัคุณภาพบรกิาร 4G ขยายบรกิารธุรกจิอนิเทอร์เน็ตบ้าน และลงทุนใน
แพลทฟอรม์ส าหรบัธุรกจิดจิทิลัและบรกิารลูกคา้องคก์ร โดยวางแผนขยายโครงขา่ย 5G บนคลื่นความถีท่ัง้ย่านต ่าและกลาง เพื่อใหบ้รกิารดว้ยคุณภาพ
ที่เหนือกว่าผูใ้หบ้รกิารรายอื่น โดยเน้นในพื้นที่ซึ่งมอีตัราการใช้งานมอืถอื 5G ที่สูง ทัง้นี้เอไอเอสมุ่งเน้นคุณภาพของบรกิาร 5G เพื่อประสบการณ์ทีด่ี
ทีสุ่ดส าหรบัลูกคา้ ประกอบกบัการขยายโครงขา่ยทีค่รอบคลุมตามการเตบิโตของการใชง้านมอืถอื 5G  

คงความสามารถในการท าก าไรโดยเน้นการบริหารจดัการต้นทนุ 

เพื่อรกัษากระแสเงนิสดจากการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรภายใตค้วามไม่แน่นอนในปี 2564 เอไอเอสวางแผนในการบรหิารตน้ทุนโดย
ให้ความส าคญัใน 3 ด้าน ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั การยกระดบัประสทิธิภาพ และการวางแผนจดัล าดบัโครงการให้เหมาะสม โดยจะมกีาร
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรบัลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั เช่น การปรบักระบวนการปฏบิตังิานในรูปแบบอัตโนมตั ิ(Automation) การปรบั
ช่องทางจ าหน่ายและบรกิารผ่านทางออนไลน์ การปรบัปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Transformation) เพื่อใหก้ารพฒันาสนิคา้และบรกิารสู่ตลาด
ได้อย่างรวดเรว็และปรบักระบวนการท างานภายในที่คล่องตวั รวมถงึการปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการโครงข่ายซึ่งจ ะช่วยให้การลงทุนในโครงข่ายมี
ประสทิธภิาพสงูขึน้ ทัง้นี้จากการปรบัลดคาดการณ์รายได ้บรษิทัจงึปรบัคาดการณ์ EBITDA ของปี 2564 เป็นทศิทางทรงตวั โดยยงัคงเน้นการบรหิาร
ตน้ทุนดงัทีก่ล่าวมา 
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บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน )  
ค าอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 3/2564  

นโยบายการจา่ยเงินปันผล: จา่ยไม่ต า่กว่าร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิ  
เอไอเอสมุ่งมัน่ในการสรา้งการเตบิโตของธุรกจิในระยะยาวและส่งมอบผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้มาอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง เอไอเอสจงึใหค้วามส าคญัต่อ
การรกัษาสถานะทางการเงนิใหแ้ขง็แกร่งและมคีวามคล่องตวัเพื่อสรา้งการเตบิโตในอนาคต นโยบายการจ่ายเงนิปันผลจะจ่ายไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของ
ก าไรสุทธ ิโดยนโยบายการจ่ายเงนิปันผลนี้จะท าใหเ้อไอเอสมกีระแสเงนิสดเพื่อเพิม่ความคล่องตวัทางการเงนิซึง่เป็นปัจจยัส าคญัต่อการเป็นผูน้ าตลาด 
ความสามารถในการแขง่ขนั และโอกาสในการเตบิโตของธุรกจิ รวมถงึพรอ้มรบัต่อสภาวะการณ์ต่างๆ ทีอ่าจเปลีย่นแปลง   

เอไอเอสยงัคงการจ่ายเงนิปันผลปีละสองครัง้จากผลการด าเนินงานบรษิทัและก าไรสะสมบนงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลในทุกกรณี 
จะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสดและแผนการลงทุน รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย และการจ่ายเงนิปัน
ผลดงักล่าวจะต้องไม่เกนิก าไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัและ/หรอืมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการด าเนินงานปกตขิอง
บรษิทัและบรษิทัย่อย 
 

 

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