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ภาพรวมโดยสรปุ

รายได้หลกัจากการให้บริการยงัคงเติบโตท่ามกลางการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
ปี 2565 เป็นปีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19
คลีค่ลายลงพรอ้มกบัการฟ้ืนตวัของนกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิซึง่ช่วย
หนุนการฟ้ืนตวัของสภาวะเศรษฐกจิไทย อย่างไรก็ตามก าลังซื้อ
ภายในประเทศยังคงอ่อนแอเนื่ องจากความขัดแย้งทางภูมิ
รฐัศาสตร์ทัว่โลกที่เป็นปัจจยัก่อให้เกิดการเร่งตวัของอตัราเงนิ
เฟ้อและก าลงัซือ้ทีล่ดลงของผูบ้รโิภค แมว้า่จะมคีวามทา้ทายจาก
ปัจจยัขา้งตน้ เอไอเอส มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลกัเตบิโตรอ้ย
ละ  1.6 เมื่อ เทียบกับ ปีก่อน ด้วยแนวโ น้มที่ดีจากธุ รกิ จ
อนิเทอรเ์น็ตบา้นและธรุกจิบรกิารลกูคา้องคก์รทีเ่พิม่ขึน้จากความ
ตอ้งการดา้นดจิทิลัจากทัง้ลกูคา้ทุกกลุ่ม เอไอเอสยงัคงความเป็น
ผู้น าในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่มี
คุณภาพและสรา้งก าไรแมว้า่การแขง่ขนัยงัคงรนุแรงตอ่เนื่อง กลุ่ม
ลูกค้าระบบรายเดือนยังคงเติบโตด้วยแนวโน้มที่ดีและมีการ
เตบิโตของสว่นแบ่งรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปีก่อน

ผู้ใช้บริการ 5G เติบโตได้รวดเรว็ จากคณุภาพโครงข่าย
และการให้บริการ
จากเป้าหมายของบรษิทัทีต่้องการจะส่งมอบประสบการณ์ที่
เหนือกว่าทัง้ในดา้นความครอบคลุมและคุณภาพของโครงขา่ย 
เอไอเอสไดด้ าเนินการขยายโครงขา่ย 5G บนคลื่นความถี่ 700
เมกะเฮริตซ ์และ 2600 เมกะเฮริตซ์และสรา้งความครอบคลุม
ถงึรอ้ยละ 85 ของประชากรในปี 2565 ความพยายามในการ
ผลกัดนัการใชง้าน 5G ท าใหเ้อไอเอสมผีูใ้ชบ้รกิาร 5G ถงึ 6.8
ลา้นเลขหมาย ซึง่เกนิเป้าหมายทีต่ัง้ไวท้ี ่5 ลา้นเลขหมาย และ
คดิเป็นรอ้ยละ 15 ของจ านวนเลขหมายทัง้หมด โดยลูกค้า5G
ยงัคงมรีะดบั ARPU เพิม่ขึน้จากเดมิทีร่อ้ยละ 10 ถงึ 15 ด้วย
ขดีความสามารถในด้านคุณภาพและความแขง็แกร่งของ
โครงข่าย 5G ช่วยให้เอไอเอสสามารถให้บรกิารได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ทัง้นี้รายได้จากการใหบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่
ในปี 2565 อยู่ที ่116,696 ล้านบาท ปรบัตวัลงเลก็น้อยทีร่อ้ย
ละ 0.5 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน จากการเตบิโตของลูกคา้ระบบราย
เดอืนทีม่คีุณภาพพรอ้มกบัปรบัรปูแบบราคาของแพก็เกจแบบ
เตมิเงนิ

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านและธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรยงัคงเติบโตอย่าง
แขง็แกร่ง
รายได้จากธุรกิจอนิเทอร์เน็ตบ้านยงัคงรกัษาแนวโน้มการเติบโตด้วยฐานลูกค้าที่
เพิม่ขึน้ทา่มกลางสภาวะการแขง่ขนัทางดา้นราคา โดยมรีายได้อยู่ที ่10,064 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เอไอเอสเน้นกลยุทธก์ารใหบ้รกิารทีห่ลากหลาย
ในแพ็กเกจเดียวกนั หรือ Fixed-Mobile-Convergence (FMC) ควบคู่ไปกบัการ
ให้บริการที่มีมาตรฐานอย่างสม ่าเสมอ และการน าเทคโนโลยีข ัน้สูงผ่าน เ ราเตอร์
อจัฉรยิะ (smart router) มาใชเ้พื่อเพิม่ประสบการณ์การใช้งานอนิเทอร์เน็ตภายใน
บา้นของลูกคา้เอไอเอสไฟเบอรใ์หด้ยีิง่ขึน้

ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรที่นอกเหนือจากการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่สามารถ
เตบิโตได้ดจีากกระแสการเปลี่ยนผ่านเขา้สู่ยุคดจิทิลั ซึ่งได้ประโยชน์จากพนัธมติรที่
รว่มกนัสรา้งระบบนิเวศดจิทิลัทีแ่ขง็แกรง่ประกอบกบัผลติภณัฑแ์ละแพลตฟอรม์ทีเ่พิง่
เปิดตวัไปในการชว่ยเหลอืลกูคา้องคก์รดว้ยโซลูชัน่อจัฉรยิะทีเ่ฉพาะเจาะจงและเปลีย่น
การด าเนินงานของลูกค้าให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึน้ ส่งผลใหใ้นปี 2565 มรีายได้อยู่ที ่
5,251 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน

EBITDA อ่อนตวัลงจากแรงกดดนัทางด้านต้นทุน
EBITDA ในปี 2565 อยู่ที ่89,731 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 1.8 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
ผลกระทบส่วนใหญ่มาจากราคาค่าไฟฟ้าทีป่รบัตวัสูงขึน้และการลงทนุในโครงขา่ย 5G
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บรษิัทได้ด าเนินโครงการลดต้นทุนให้เหมาะสมใน
หลากหลายด้านเพื่อลดผลกระทบทีเ่กิดขึน้นี้ โดยรวมเอไอเอสมกี าไรสุทธิที ่26,011
ลา้นบาท ปรบัลดลงรอ้ยละ 3.4 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ตามการปรบัลดลงของ EBITDA 

คาดการณ์การเติบโตในปี 2566 มุ่งเน้นท่ีความสามารถในการท าก าไรผ่านการ
สร้างรายได้ท่ีมีคณุภาพ และการจดัสรรต้นทุนอย่างเหมาะสม
ปี 2566 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านของเอไอเอสสู่ Cognitive Tech-Co ที่มุ่ง
ปรบัเปลีย่นและพลกิโฉมทกุการด าเนินงานเพื่อมอบประสบการณ์ทีเ่หนือกว่าแก่ลูกคา้ 
บรษิทัคาดว่าจะสามารถเพิม่รายได้จากการใหบ้รกิารหลกัใหเ้ตบิโตในอตัรารอ้ยละ 3
ถึง 5 ด้วยการขบัเคลื่อนผ่านธุรกิจอนิเทอร์เน็ตบ้านและธุรกิจบรกิารลูกค้าองค์กร 
ในขณะทีก่ารปรบัลดตน้ทนุใหเ้หมาะสมจะเป็นกลไกส าคญัทีท่ าให ้EBITDA เตบิโตใน
อตัราเลขตวัเดยีวระดบักลาง ในส่วนของงบการลงทนุ (CAPEX) คาดการณ์ทีป่ระมาณ 
2.7 ถึง 3 หมื่นล้านบาทส าหรบัการสร้างโอกาสในการเติบโตในธุรกิจหลกั และเพื่อ
รกัษาความเป็นผูน้ าดา้นโครงขา่ย

สภาวะตลาดและการแข่งขนั

เศรษฐกจิไทยในปี 2565 เริม่ตน้ดว้ยการฟ้ืนตวัหลงัจากการแพรร่ะบาดโควดิ-19 โดยภาคการทอ่งเทีย่วและภาคการบรกิารส่วนใหญ่ไดป้ระโยชน์จากการกลบัมาเปิด
ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงกลางปีทีผ่่านมา การปรบัตวัสูงขึ้นของอตัราเงนิเฟ้อและค่าใช้จ่ายทางดา้นพลงังานทีเ่พิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการบรโิภคของ
ภาคเอกชน และเป็นการสง่สญัญาณการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ซึง่ท าใหเ้กดิความกงัวลตอ่การใชจ้า่ยทัง้ในภาคธุรกจิและภาคครวัเรอืน

ภาพรวมสภาวะการแขง่ขนัธรุกจิโทรศพัทเ์คลือ่นทีปี่ 2565 ยงัคงเป็นปีทีย่ากส าหรบัผูใ้หบ้รกิารสว่นใหญ่ทีย่งัคงใหบ้รกิารแพก็เกจราคาต ่าเพือ่เพิม่และรกัษาฐานลกูคา้
เดมิ เอไอเอสมกีารปรบัโครงสรา้งราคาใหเ้หมาะสมตัง้แต่ไตรมาส 3/2565 โดยยกเลกิบางบรกิารในแพก็เกจราคาเริม่ตน้พรอ้มกบัพยายามยกระดบั ARPU ของ
ผูใ้ชบ้รกิารอยา่งระมดัระวงั อยา่งไรกต็ามความกงัวลดา้นคา่ใชจ้า่ยของผูบ้รโิภคโดยเฉพาะกลุม่ทีม่คีวามอ่อนไหวตอ่ราคายงัคงกดดนัให้ ARPU โดยรวมของ
อุตสาหกรรมลดลง สว่นการใหบ้รกิาร 5G มกีารลงทุนของผูใ้หบ้รกิารตอ่เนื่องและยงัเป็นปัจจยัส าคญัของการเตบิโตและสรา้งรายไดใ้หก้บัธรุกิจโทรศพัทเ์คลือ่นที่ เพือ่
สรา้งระบบนิเวศ 5G อยา่งตอ่เนื่อง การโปรโมทแพก็เกจ 5G ไดม้กีารรวมบรกิารอืน่เขา้มาในแพก็เกจดว้ย รวมทัง้การขายพว่งแพค็แกจกบัโทรศพัทม์อืถอืทีร่องรบั 5G
ในราคาทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ยขึน้ในทอ้งตลาด เป็นผลใหผู้ใ้ชบ้รกิาร 5G ของอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญัในปี 2565

ตลาดธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตบา้นยงัคงขยายตวัอย่างต่อเนื่องตามความตอ้งการการเขา้ถงึอนิเทอร์เน็ตทีม่คีุณภาพภายในทีอ่ยู่อาศยั แต่ยงัคงตอ้งเผชญิกบัการแข่งขนัที่
รุนแรงจากแพ็กเกจราคาต ่าระดบั 299 บาท ทีอ่อกมาท าตลาดตลอดทัง้ปีท่ามกลางความทา้ทายของสภาวะเศรษฐกจิที่ท าให ้ARPU ของอุตสาหกรรมลดลงอย่าง
ตอ่เน่ือง ในขณะทีผู่ใ้หบ้รกิารบางรายเน้นทีก่ารลดราคาเพือ่แขง่ขนั บางรายใชก้ลยุทธค์อนเวอรเ์จนซท์ีน่ าเสนอการรวมผลติภณัฑ์เขา้ด้วยกนัเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่และ
ความแตกตา่งของการบรกิารทีเ่หนือกวา่เพือ่ชงิสว่นแบ่งตลาด

ธุรกจิบรกิารลกูคา้องคก์รเตบิโตไดด้ตีามความตอ้งการเปลีย่นแปลงเขา้สูยุ่คดจิทิลั โดยลกูคา้พยายามทีจ่ะเปลีย่นแปลงดว้ยโซลูชัน่อจัฉรยิะเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลของธุรกจิของตนใหด้ยีิง่ขึน้ อยา่งไรกต็ามความกงัวลดา้นสภาวะเศรษฐกจิยงัคงมอียู่โดยเฉพาะในกลุ่มลูกคา้ขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) ท าให้
เกดิการเลือ่นการลงทุนออกไปเนื่องจากการมุง่เน้นรกัษาผลก าไรเป็นหลกั
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สรปุผลการด าเนินงานในปี 2565

ในปี 2565 จ านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีอ่ยูท่ี ่46 ลา้นเลขหมาย แสดงถงึจ านวนผูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 1.9 ลา้นเลขหมาย หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 4.3 เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อน โดยเป็นผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิเพิม่ขึ้น 859,000 เลขหมาย และผูใ้ช้บรกิารระบบรายเดอืนเพิม่ขึ้น 1 ลา้นเลขหมายเมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2564 แมว้่า
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 จะเบาบางลง แต่จากสถานการณ์เศรษฐกจิมหภาคทีแ่ย่ลง ตวัเลขเงนิเฟ้อทีม่กีารปรบัตวัเพิม่ขึ้น รวมถงึ
ราคาพลงังานทีเ่พิม่ขึน้จนสง่ผลกระทบตอ่คา่ครองชพี และผลกระทบจากการแขง่ขนัดา้นราคาทีย่ดืเยือ้จากปัจจยัก าลงัซือ้ผูบ้รโิภคลดต ่าลงในกลุม่ทีม่คีวามอ่อนไหวตอ่
ราคาสง่ผลให ้ARPU เฉลีย่ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 4.6 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อน ARPU เฉลีย่ปรบัตวัสงูขึ้นรอ้ยละ 0.8 จากฤดูกาลทีม่นีักท่องเทีย่ว
ขาเขา้และขาออกเพิม่ขึน้ การเพิม่ขึน้น้ีรวมถงึผลของความพยายามของเอไอเอสทีจ่ะเพิม่รายไดท้ีก่่อใหเ้กดิก าไรในลกูคา้บางกลุม่ดว้ย

จ านวนลกูคา้เอไอเอสไฟเบอรย์งัคงรกัษาแนวโน้มทีด่อียา่งตอ่เนื่องและมจี านวนผูใ้ชบ้รกิารอยูท่ี ่2.2 ลา้นราย ณ สิน้ปี 2565 ดว้ยจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 400,000 
ราย หรอืปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น การเพิม่ขึน้น้ีเกดิจากการขยายการใหบ้รกิารครอบคลุมไปยงัพืน้ทีช่านเมอืงมากขึน้ดว้ยราคาแพก็เกจทีเ่ขา้ถงึได้
งา่ยพร้อมกบัประสบการณ์การเชื่อมต่อและคุณภาพการใหบ้รกิารทีด่ ีรวมถงึความพยายามในการรกัษาลูกคา้เดมิเพื่อลดอตัราการยกเลกิการใช้บ รกิารให้น้อยลง 
อยา่งไรกต็ามการแขง่ขนัดา้นราคาไดม้คีวามรุนแรงอยา่งตอ่เนื่องตลอดทัง้ปีจากการเสนอแพก็เกจราคาต ่าในผูใ้หบ้รกิารทุกรายเพื่อรกัษาฐานลูกคา้เดมิและหาลูกคา้
ใหม ่สง่ผลให ้ARPU ลดลงรอ้ยละ 8.2 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 2.5 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อน 

ธรุกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ไตรมาส 4/2564 ไตรมาส 3/2565 ไตรมาส 4/2565 %YoY %QoQจ านวนผู้ใช้บริการ

ระบบรายเดอืน 11,522,200 12,371,000 12,560,100 9.0% 1.5%

ระบบเตมิเงนิ 32,594,500 33,290,700 33,453,000 2.6% 0.5%

รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 44,116,700 45,661,700 46,013,100 4.3% 0.8%

จ านวนผูใ้ช้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน

ระบบรายเดอืน 246,500 296,100 189,100 -23% -36%

ระบบเตมิเงนิ 212,900 (138,800) 162,300 -24% -217%

รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 459,400 157,300 351,400 -24% 123%

ARPU (บาท/เลขหมาย/เดือน)

ระบบรายเดอืน 473 453 455 -3.8% 0.5%

ระบบเตมิเงนิ 136 123 123 -10% -0.1%

เฉล่ีย 224 212 213 -4.6% 0.8%

MOU (นาที/เลขหมาย/เดือน)
ระบบรายเดอืน 174 155 153 -12% -1.3%

ระบบเตมิเงนิ 66 58 58 -12% — %

เฉล่ีย 92 82 82 -11% — %

VOU (กิกะไบต์/เลขหมายท่ีใช้อินเทอรเ์น็ต/เดือน)

ระบบรายเดอืน 27.1 31.9 33.8 25% 6.0%

ระบบเตมิเงนิ 23.5 28.3 30.2 29% 6.7%
เฉล่ีย 24.9 29.6 31.5 27% 6.4%

จ านวนการสมคัรใช้บริการ 5G

จ านวนลกูคา้ใชบ้รกิาร 5G 2,200,000 5,500,000 6,830,000 210% 23.6%

ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตบา้น
จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 1,772,000 2,085,900 2,169,200 22% 4.0%

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 103,100 114,500 83,300 -19% -27%

ARPU(บาท/ราย/เดอืน) 444 418 407 -8.2% -2.5%

เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2565

1. ในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2565 เอไอเอสไดป้ระกาศร่วมลงนามในสญัญาร่วมพฒันาธุรกจิศูนย์ขอ้มูล (Joint Development Agreement – Data Center Business) กบั
บรษิทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) (“Gulf”) และบรษิัท Singapore Telecommunications Limited (“Singtel”) ภายหลงัจากนัน้ ในเดอืน
กรกฎาคม เอไอเอสไดป้ระกาศจดัตัง้บรษิทัยอ่ยภายใตช้ื่อ “บรษิทั เอไอเอส ดซี ีเวนเจอร ์จ ากดั” (“AISDC”) เพือ่ลงทุนในธุรกจิศูนยข์อ้มลูในนามของเอไอเอส

2. ในเดอืนกรกฎาคม 2565 เอไอเอสประกาศเขา้ซือ้บรษิทั ทรปิเปิลที บรอดแบนด์ จ ากดั (มหาชน) (“TTTBB”) และเขา้ซือ้หน่วยลงทุนรอ้ยละ 19 ในกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จสัมนิ (“JASIF”) ณ สิน้ปี 2565 รายการดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง
กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) เมือ่มกีารอนุมตัิ บรษิทัคาดวา่การลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้และการท าธรุกรรมจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส
2 ปี 2566
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ในไตรมาส 4/2565 รายได้จากการให้บริการหลกั อยูท่ี ่33,840 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.3 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนและเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2.1 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน โดย
ไดร้บัแรงหนุนจากการเตบิโตในธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตบ้านและธุรกจิบรกิารลูกคา้องค์กร รายไดจ้ากธุรกจิโทรศพัท์เคลื่อนทีป่รบัตวัเพิม่ขึ้นจากไตรมาสก่อนจากแนวโน้มตาม
ฤดกูาล ในขณะทีล่ดลงเลก็น้อยจากปีก่อนเน่ืองจากการแขง่ขนัทางดา้นราคา โดยเฉพาะจากการเสนอแพก็เกจดาตา้แบบใช้งานไม่จ ากดัในราคาระดบัต ่า นอกจากน้ี การ
มุง่เน้นทีจ่ะเขา้ถงึลกูคา้รายใหมท่ีม่คีุณภาพเป็นสว่นส าคญัทีท่ าใหจ้ านวนลกูคา้ระบบรายเดอืนเตบิโต ซึง่ไดร้บัแรงหนุนจากความสนใจของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นมาใช้แพก็เกจ 5G
และการขายเครือ่งโทรศพัทใ์หม ่รายไดจ้ากธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตบา้นเตบิโตรอ้ยละ 13 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนและเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2.2 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนดว้ยคุณภาพการ
บรกิารทีเ่หนือกวา่และกลยทุธใ์นการน าเสนอแพก็เกจตา่ง ๆ ทีร่วมหลายบรกิารและการขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารออกไปเพือ่ใหม้คีวามครอบคลุมมากขึน้ สง่ผลใหม้จี านวนลกูคา้
เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ในสว่นของรายไดจ้ากธุรกจิบรกิารลูกคา้องค์กรและอื่น ๆ ยงัคงไดร้บัประโยชน์จากเปลีย่นแปลงสู่ยุคดจิทิลัจงึ เตบิโตรอ้ยละ 13 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
และเตบิโตรอ้ยละ 16 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากบรกิารคลาวดแ์ละไอทโีซลชูัน่

ต้นทุนการให้บริการอยู่ที ่22,046 ลา้นบาทปรบัตวัเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.8 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนและเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.8 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน จากตน้ทุนโครงข่ายและ
คา่ใชจ้า่ยการเป็นพนัธมติรกบัเอน็ททีีป่รบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนและรอ้ยละ 2.4 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนสบืเนื่องจากราคาพลงังานและสาธารณูปโภคที่
พุง่สงูขึน้ คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 3.3 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนและลดลงรอ้ยละ 0.8 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนจากโครงข่าย 3G ทีต่ดัจ าหน่ายเตม็
จ านวนชดเชยดว้ยการลงทุนใน 5G เพือ่รกัษาความเป็นผูน้ าในการใหบ้รกิาร เอไอเอสยงัคงบรหิารตน้ทุนใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งตอ่เนื่องโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 
เพือ่ลดผลกระทบจากตน้ทุนโดยรวมทีส่งูขึน้ แมว้า่การออกแคมเปญในช่วงสิ้นปีจะส่งผลใหค้่าใช้จ่ายทางการตลาดจะสูงขึ้นเลก็น้อย แต่รายการพเิศษจากการบนัทกึกลบั
รายการการคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย (Reversed accrued expense) ในไตรมาสนี้ สง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารปรบัลดลงรอ้ยละ 5.6 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนและลดลงรอ้ย
ละ 2.5 เทยีบกบัไตรมาสก่อน

ในไตรมาส 4/2565  EBITDA อยู่ในระดบัคงทีเ่มื่อเทยีบกบัปีก่อน จากการบรหิารค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพท่ามกลางราคาพลงัง านและ
สาธารณูปโภคทีพุ่ง่สงูขึน้ ในขณะทีม่กีารปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.6 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนจากแนวโน้มตามฤดกูาลในรายไดจ้ากธุรกจิโทรศพัท์เคลื่อนที ่และการเตบิโต
อย่างมากในธุรกจิลูกคา้องค์กร ในขณะที่ตน้ทุนการใหบ้รกิารอยู่ภายใตก้ารควบคุมแมจ้ะมแีรงกดดนัจากอตัราเงนิเฟ้อและต้นทุนบรกิารทีเ่พิ่มสูงขึ้น โดยก าไรสุทธอิยู่ที่
7,363 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.3 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนและเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนจากก าไรอตัราแลกเปลีย่นสุทธิ

สรปุงบการเงินประจ าปี 2565

สรปุผลประกอบการในไตรมาส 4/2565

รายได้
ในปี 2565 เอไอเอส มี รายได้รวม อยู่ที ่185,485 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 2.3 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น เนื่องจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลกัปรบัตวั
ดขีึน้และการขายโทรศพัทม์อืถอืทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากมกีารเปิดตวั iPhone เรว็
กว่าปีทีแ่ลว้หนึ่งไตรมาส แมจ้ะเผชญิกบัภาวะเงนิเฟ้อซึง่จ ากัดก าลงัซื้อของ
ผูบ้รโิภคกต็าม

รายได้จากการให้บริการหลกั (ไมร่วมคา่เชื่อมโยงโครงขา่ยและ รายไดจ้าก
การเป็นพนัธมติรกบัเอ็นท)ี อยู่ที่ 133,033 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 
1.6 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน จากการเตบิโตอย่างแขง็แกร่งของธุรกจิอินเทอร์เน็ต
บา้น และธุรกจิบรกิารลกูคา้องคก์ร
• รายได้จากธรุกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี อยู่ที ่116,696 ลา้นบาท ปรบัตวั

ลดลงรอ้ยละ 0.5 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน เนื่องจาก ARPU ลดลง จาก 224 
บาท เป็น 213 บาท ซึง่เป็นผลกระทบของการแขง่ขนัดา้นราคาและการ
ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิทีช่้ากว่าที่คาดการณ์ไว ้แต่ด้วยความเป็นผู้น าใน
ด้านคุณภาพเครอืข่ายของเอไอเอสท าให้บรษิัทสามารถสร้างรายได้
อยา่งมัน่คงดว้ยจ านวนลูกคา้ 5G ทีเ่พิม่ขึ้น รวมถงึมรีายไดบ้รกิารโรม
มิง่และโทรระหว่างประเทศ (IR/IDD) ทีฟ้ื่นตวัขึ้น จากการกลบัมาเปิด
ประเทศ จ านวนลกูคา้ระบบเตมิเงนิและระบบรายเดอืน เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 
2.6 และรอ้ยละ 9 ตามล าดบั เมือ่เทยีบกบัปีก่อน

• รายได้จากธรุกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน อยู่ที ่10,064 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 19 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน จากแรงหนุนในจ านวนลูกคา้ที่เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 22 เมื่อ เทียบกับปีก่อน ด้วยความต้องการการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตบ้านที่มีคุณภาพแม้จะมีลูกค้าบางส่วนกลับมาใช้ชีวิต
เหมอืนช่วงก่อนภาวะโรคระบาดแลว้ ประกอบกบัการขยายพืน้ทีบ่รกิาร
ให้ครอบคลุมในพื้นที่ชานเมืองต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ARPU ยงัคง
ปรบัตวัลดลงจากการน าเสนอแพก็เกจในราคาระดบัต ่า

• รายได้จากธรุกิจบริการลกูค้าองคก์รและอ่ืน ๆ อยูท่ี่ 6,274 ลา้น
บาท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น เพราะความ
ตอ้งการการบรกิารในผลติภณัฑ์ CCIID ทีเ่พิม่ขึน้ น าโดยบรกิารคลาวด์
และไอซทีี โซลชูัน่ จากแนวโน้มการเปลีย่นแปลงเขา้สูย่คุตจิทิลั

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในปี 2565 ต้นทุนการบริการ อยูท่ี่ 87,076 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.2
เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ไดร้บัผลกระทบจากราคาค่าสาธารณูปโภคทีพุ่่งสูงขึ้น และ
ตน้ทุนของบรกิารคลาวด์ทีม่ากขึ้นสอดคลอ้งกบัยอดขายบรกิารคลาวด์ในลูกคา้
องคก์รทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ในปีนี้

• ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อยู่ที ่5,502 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 3.4 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลกั
ทีเ่พิม่ขึน้ โดยอตัราส่วนตน้ทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่อรายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารหลกัอยูท่ีร่อ้ยละ 4.1 เทา่กบัปีก่อน

• ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  อยูท่ี ่51,296 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลง
รอ้ยละ 0.9 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน จากโครงข่าย 3G บางส่วนทีต่ดัค่าเสื่อม
ราคาเตม็จ านวนแลว้ ชดเชยกบัการลงทุนโครงข่าย 5G อย่างต่อเนื่อง เอ
ไอเอสมีนโยบายในการบริหารการลงทุนให้มีประสิทธภิาพโดยมุ่งเน้น
คุณภาพและความจุโครงขา่ยทีเ่พยีงพอในพืน้ทีท่ีม่กีารใชง้านหนาแน่น

• ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็นพนัธมิตรกบัเอน็ที อยู่ที ่
20,075 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.9 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน เน่ืองจาก
ค่าสาธารณูปโภคทีเ่พิม่ขึ้นตามราคาพลงังาน รวมถึงจ านวนสถานีฐานที่
เพิม่ขึน้จากการขยายโครงขา่ย 5G สว่นคา่ใชจ้า่ยจากการเป็นพนัธมติรกบั
เอ็นทมีกีารลดลงสอดคลอ้งกบัปรมิาณการเชื่อมต่อโครงข่ายกบัเอ็นททีี่
ลดลง

รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย(IC)และรายได้จากการเป็นพนัธมิตรกับ
เอ็นที อยู่ที ่12,976 ลา้นบาท  ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 6.1 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
เนื่องจากปริมาณการเชื่อมต่อโครงข่ายกบัเอ็นทีและรายได้จากค่าเชื่ อมโยง
โครงขา่ยทีล่ดลง

รายได้จากการขายอุปกรณ์และซิม อยู่ที่ 39,476 ลา้นบาทเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 8 
เมื่อเทียบกับปีก่อน จากยอดขายที่มากกว่าของ iPhone14 (ทุกรุ่นย่อย ) 
เมื่อเทียบกับยอดขาย iPhone13 ในปีก่อนหน้า เนื่องจากการเปิดตวัของ 
iPhone14 เรว็กวา่ปีทีแ่ลว้หนึ่งไตรมาส ส่วนอตัราก าไรจากการขายปรับเพิม่ขึ้น
จากรอ้ยละ 0.9 เป็นรอ้ยละ 1.0 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของสดัสว่นการขายอุปกรณ์
ทีม่อีตัราก าไรสงู
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ฐานะทางการเงิน
ส าหรบังวด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 สนิทรพัยร์วม ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 5.4 มา
อยู่ที่ 337,044 ลา้นบาท ซึง่เทยีบกบัสิ้นปี 2564 เมื่อเอไอเอสไดร้บัใบอนุญาตใช้
คลืน่ความถีโ่ทรคมนาคม 700 เมกะเฮริตซ์ และ 26 กกิะเฮริตซ ์ โดยไมม่กีารไดร้บั
ใบอนุญาตใหมใ่นปี 2565 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอยูท่ี่ 34,338 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลง
รอ้ยละ 3.5 จากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง สนิทรพัย์ไม่
หมุนเวยีนอยู่ที ่302,706 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 5.6 จากการตดัจ าหน่าย
และการตดัค่าเสื่อมราคาของใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม อุปกร ณ์
โครงขา่ย ทีด่นิอาคารอุปกรณ์ และสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีล่ดลง

หนี้สนิรวมอยู่ที่ 251,227 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 8.4 เทยีบกบั ณ สิ้นปี 
2564 ภาระหนี้สนิทีม่ดีอกเบี้ย อยู่ที ่84,410 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 3.9
จากเงนิกูร้ะยะยาวทีล่ดลง โดยอตัราสว่นเงนิกูสุ้ทธไิมร่วมหนี้สนิตามสญัญาเช่าและ
ใบอนุญาตใชค้ลืน่ความถีค่า้งจา่ยตอ่ EBITDA ยงัอยูใ่นระดบัทีด่ทีี ่0.8 เทา่ ส าหรบั
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม อยูท่ี ่85,816 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 4.9 จากก าไรสะสมที่
เพิม่ขึน้

กระแสเงินสด
ในปี 2565 กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานหลงัภาษีเงนิได้ตามรายงานอยู่ที่ 81,405
ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน สอดคล้องกบั EBITDA ที่ปรบัตวั
ลดลง โดยกระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปในการลงทุนโครงข่ายอยู่ที่ 32,319 ล้านบาท และมกีาร
ช าระค่าใบอนุญาตใชค้ลื่นความถี่โทรคมนาคมอยู่ที่ 11,039 ล้านบาท ทัง้นี้กระแสเงนิ
สดอสิระในงวดสิ้นปี 2565 อยู่ที่ 25,599 ล้านบาท (กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 
หกัการลงทุนใน CAPEX ใบอนุญาตใชค้ลื่นความถี่โทรคมนาคม และ หกัการช าระ
หนี้สนิตามสญัญาเชา่) โดยสรุปแลว้เงนิสดสุทธลิดลง 3,726 ล้านบาท ส่งผลให้รายการ
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเท่ากบั 9,014 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565

• ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ อยูท่ี ่10,202 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 13 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากตน้ทุนค่าคอนเทนต์ทัง้ทีไ่ดม้าใหม่
และ Disney+ Hotstar ทีเ่ขา้มาในเดอืนกรกฎาคมปี 2564 และปัจจยั
ตน้ทุนบรกิารคลาวดท์ีเ่พิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัยอดขายทีส่งูขึน้

ค่าใช่จ่ายในการขายและการบริหาร อยู่ที่ 22,353 ล้านบาท ปรับตัว
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดทีม่าก
ขึน้ตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัต่อเนื่อง ชดเชยดว้ยความพยายามใน
การบรหิารตน้ทุน รวมถงึการปรบัปรุงประสทิธภิาพและประสทิธผิลในทุก ๆ
ดา้น สง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยในการบรหิารปรบัตวัลดลง

• ค่าใช้จ่ายการตลาด อยู่ที ่7,026 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 16
เมือ่เทยีบกบัปีก่อน จากการกลบัมาท าโฆษณาและแคมเปญสนับสนุน
คา่เครือ่งโทรศพัทม์อืถอืในช่วงหลงัการลอ็คดาวน์จากภาวะโรคระบาด 
ซึง่เหน็ไดจ้ากฐานคา่ใชจ้า่ยการตลาดทีต่ ่าในปีก่อน

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อยู่ที ่15,327 ลา้นบาท 
ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 2.2 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน จากการควบคุมค่าใช้จ่าย
รวมถงึค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนักงานที่ลดลง ส่วนการตัง้ส ารองหนี้
สูญของลูกค้ารายเดอืนและลูกคา้อินเทอร์เน็ตบ้านอยู่ในระดับคงที่ ที่
รอ้ยละ 2.6 ของรายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลือ่นทีจ่ากลกูคา้ระบบรายเดอืน
และรายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตบา้น

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ อยู่ที่ 37 ล้านบาท ในปี 2565 
เปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทีม่ผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธอิยู่ที่ 646 ลา้น
บาท โดยไดร้บัผลบวกจากค่าเงนิบาททีแ่ข็งค่าขึ้นในไตรมาส 4/2565 เป็น
สว่นช่วยชดเชยผลการขาดทุนจากเงนิบาทอ่อนคา่ในไตรมาสก่อน ๆ ทัง้นี้ เอ
ไอเอสมนีโยบายลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยใช้เครื่องมอืป้องกนั
ความเสีย่งตามความเหมาะสม

รายได้อ่ืน ลดลงรอ้ยละ 50 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากรายการพิเศษครัง้
เดยีวทีเ่กดิขึน้ในช่วง ไตรมาส 2/2564

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที ่5,231 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 7 เมื่อเทยีบ
กบัปีก่อน จากภาระหนี้สนิทีม่ดีอกเบี้ยลดลง ในสว่นของอตัราดอกเบี้ยเงนิกูถ้วั
เฉลีย่ปรบัตวัเพิม่ขึ้นเลก็น้อยจากรอ้ยละ 2.6 เป็นรอ้ยละ 2.8 จากการปรบั
เพิม่ขึน้ของอตัราดอกเบี้ย

ภาษีเงินได้ อยู่ที ่6,168 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 3.3 เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อน โดยอตัราภาษีเงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ (effective tax rate) อยู่ทีร่อ้ยละ 19.2 
ปรบัตวัเพิม่ขึ้นจากปี 2564 ทีร่อ้ยละ 18.1 เนื่องจากสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
หมดอายุ

ก าไร
EBITDA อยู่ที่ 89,731 ลา้นบาท ในปี 2565 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 1.8 เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อน จากผลกระทบของก าไรจากการด าเนนิงานทีล่ดลงตาม
การกลบัเขา้สูภ่าวะปกตขิองค่าใชจ้า่ยทางการตลาด ประกอบกบัตน้ทนุค่า
สาธารณูปโภคทีเ่พิม่สูงขึน้

EBITDA margin อยู่ทีร่อ้ยละ 48 ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2564 ทีร่อ้ยละ 50
สาเหตหุลกัเกดิจากสดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้ของรายไดก้ารขายเครื่องโทรศพัทต์่อ
รายไดร้วม

ก าไรสุทธิตามรายงาน อยู่ที ่26,011 ล้านบาท ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 3.4
เมื่อเทยีบกบัปีก่อนเนื่องจากความทา้ทายทางดา้นตน้ทนุในการด าเนินงาน 
แม้จะมีผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ดีขึน้และต้นทุนทางการเงนิที่
ลดลงกต็าม

อตัราส่วนทางการเงิน
ความสามารถในการก าไร: เอไอเอสยงัคงความสามารถในการท าก าไรอย่าง
ต่อเนื่องด้วย EBITDA margin ที่ร้อยละ 48.4 จากการบรหิารต้นทุนที่ดี
ทา่มกลางความกดดนัจากสภาวะการแขง็ขนัดา้นราคา ในขณะทีอ่ตัราก าไรสทุธ ิ
คงที่อยู่ที่ร้อยละ 14 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างมนีัยส าคญั 
ส าหรบัอตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ถอืหุน้ (ROE) ลดลงจากร้อยละ 34 เป็น
รอ้ยละ 31 เทยีบกบัปี 2564 และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) ลดลง
เลก็น้อยจากรอ้ยละ 7.7 เป็นรอ้ยละ 7.5 เทยีบกบัปี 2564

สภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงิน: อตัราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 0.36
เทา่ ลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อนที ่0.39 เท่า เอไอเอสยงัคงรกัษาสถานะทางการ
เงนิที่แขง็แกร่งด้วยอตัราส่วนหนี้สินสุทธติ่อ EBITDA อยู่ที่ 0.8 เท่า และ
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้อยู่ที ่16 เทา่

การหมุนของสินทรพัย์ มกีารบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัเป็นอยา่งดโีดย
จ านวนวนัของสนิคา้คงคลงัเพิม่ขึน้จาก 22 วนั เป็น 27 วนั จากการเพิม่
ปรมิาณสนิคา้คงคลงั หลงัจากสนิคา้คงคลงัขาดแคลนเมื่อปี 2564 ส าหรบั
ระยะเวลาช าระหนี้ยงัคงทีอ่ยู่ที่ 73 วนั เทยีบกบัปี 2564

เครดิตเทอมและระยะเวลาเกบ็หน้ี
ระยะเวลาในการเกบ็หนี้โดยปกตขิองบรษิทัฯ จะอยู่ที ่14 ถงึ 120 วนั ขึน้อยู่กบั
ประเภทของบรกิารและประเภทของลูกค้า ส าหรบัลูกค้าทัว่ไปซึ่งส่วนใหญ่ใช้
บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนทีแ่ละอนิเทอรเ์น็ตบ้าน บรษิทัฯอนุญาตให้ช าระหนี้ได้
ภายใน 30 วนัเนื่องจากธรุกจิส่วนใหญ่เป็นการจา่ยค่าบรกิารรายเดอืน อย่างไร
กต็ามลูกค้าองค์กรได้รบัระยะเวลาทีใ่นการช าระหนี้ทีย่าวกว่าโดยอยู่ระหว่าง 
30 ถงึ 120 วนัขึน้อยู่กบัประเภทของการบรกิาร ทัง้นี้ ระยะเวลาจดัเกบ็หนี้โดย
เฉลีย่ของปี 2565 อยู่ที ่31 วนั ลดลงจาก 32 วนัเทยีบกบัปี 2564
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EBITDA(ล้านบาท) ไตรมาส
4/2564

ไตรมาส 
3/2565

ไตรมาส 
4/2565

%YoY %QoQ ปี 2564 ปี 2565 %YoY

ก าไรจากการด าเนินงาน 9,389 8,905 9,807 4.5% 10% 38,179 36,960 -3.2%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 13,546 13,222 13,118 -3.2% -0.8% 53,374 52,902 -0.9%

(ก าไร)/ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์ 30 3 -8 -127% -390% 26 20 -23%

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร -26 -36 -29 13% -19% -145 -133 -8.4%

ค่าใชจ้่ายการเงนิอื่น ๆ -6 -4 -5 -30% 19% -25 -17 -31%

EBITDA 22,934 22,091 22,884 -0.2% 3.6% 91,408 89,731 -1.8%

อตัราก าไร EBITDA margin (%) 45.6% 47.8% 47.0% 143bps -79bps 50.4% 48.4% -203bps

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท)
ไตรมาส
4/2564

ไตรมาส 
3/2565

ไตรมาส 
4/2565

%YoY %QoQ 2564 2565 %YoY

รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 29,591 29,107 29,524 -0.2% 1.4% 117,244 116,696 -0.5%

รายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 2,290 2,541 2,598 13% 2.2% 8,436 10,064 19%

รายไดก้ารใหบ้รกิารอื่น ๆ 1,515 1,481 1,718 13% 16% 5,291 6,274 19%

รายได้จากการให้บริการหลกั 33,397 33,130 33,840 1.3% 2.1% 130,972 133,033 1.6%

รายไดค้่าเชือ่มโยงโครงขา่ยและการเป็นพนัธมติรกบัเอน็ที
3,374 3,171 3,373 —% 6.4% 13,820 12,976 -6.1%

รายได้การให้บริการ 36,771 36,301 37,213 1.2% 2.5% 144,791 146,009 0.8%

รายไดจ้ากการขายซมิและอุปกรณ์ 13,568 9,934 11,485 -15% 16% 36,542 39,476 8.0%

รวมรายได้ 50,338 46,234 48,699 -3.3% 5.3% 181,333 185,485 2.3%

ตน้ทุนค่าธรรมเนียม 1,258 1,380 1,392 11% 0.9% 5,320 5,502 3.4%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 13,158 12,822 12,722 -3.3% -0.8% 51,773 51,296 -0.9%

ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย 4,808 5,156 5,277 9.8% 2.4% 19,128 20,075 4.9%

ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่น ๆ 2,440 2,505 2,655 8.8% 6.0% 9,017 10,202 13%

รวมตน้ทุนการใหบ้รกิาร 21,664 21,863 22,046 1.8% 0.8% 85,238 87,076 2.2%

ตน้ทุนการขายซมิและอุปกรณ์ 13,459 9,833 11,353 -16% 15% 36,215 39,096 8.0%

รวมต้นทุน 35,123 31,696 33,399 -4.9% 5.4% 121,453 126,172 3.9%

ก าไรขัน้ต้น 15,215 14,538 15,300 0.6% 5.2% 59,880 59,313 -0.9%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,821 5,633 5,492 -5.6% -2.5% 21,700 22,353 3.0%

ค่าใชจ้่ายการตลาด 1,725 1,821 1,874 8.6% 2.9% 6,035 7,026 16%

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและอื่น ๆ 4,096 3,812 3,619 -12% -5.1% 15,665 15,327 -2.2%

ก าไรจากการด าเนินงาน 9,394 8,905 9,807 4.4% 10 % 38,179 36,960 -3.2%

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 163 -231 572 251% -347% -646 -37 -94%

รายได้ (ค่าใชจ้่าย) อื่น 196 62 26 -86% -57% 986 489 -50%

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 1,366 1,294 1,294 -5.3% —% 5,626 5,231 -7.0%

ภาษเีงนิได้ 1,522 1,410 1,747 15% 24% 5,970 6,168 3.3%

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจ
ควบคุม -0.7 -0.7 -0.7 —% 5.1% -2 -3 13%

ก าไรสุทธิ 6,863 6,032 7,363 7.3% 22% 26,922 26,011 -3.4%
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ฐานะการเงิน 
(ล้านบาท/ร้อยละของสินทรพัยร์วม)

ไตรมาส 
4/2564

ไตรมาส 
4/2565

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 12,739 3.6% 9,014 2.7%

เงนิลงทุนระยะสัน้ 1,392 0.4% 982 0.3%

ลกูหนี้การคา้ 15,219 4.3% 16,414 4.9%

สนิคา้คงเหลอื 2,104 0.6% 3,839 1.1%

อื่น ๆ 4,111 1.2% 4,088 1.2%

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 35,566 10% 34,338 10%

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ 131,775 37% 119,765 36%

โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 117,844 33% 113,252 34%

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 50,574 14% 42,861 13%

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 10,864 3.0% 16,827 5.0%

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 4,236 1.2% 4,597 1.4%

อื่น ๆ 5,363 1.5% 5,404 1.6%

สินทรพัยร์วม 356,222 100.0% 337,044 100%

เจา้หนี้การคา้ 26,745 7.5% 24,215 7.2%

ส่วนของเงนิกูถ้งึก าหนดช าระใน 1 ปี 14,132 4.0% 20,496 6.1%

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ถงึ
ก าหนดช าระใน 1 ปี 10,537 3.0% 11,135 3.3%

ผลตอบแทนคา้งจ่าย 3,361 0.9% 3,361 1.0%

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีค่้าง จ่าย
ถงึก าหนดช าระใน 1 ปี 10,903 3.1% 10,903 3.2%

อื่น ๆ 26,190 7.4% 26,231 7.8%

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 91,868 26% 96,341 29%

หุน้กูแ้ละเงนิกูร้ะยะยาว 73,697 21% 63,914 19%

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 40,597 11% 32,871 10%

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีค่้างจ่าย 61,416 17% 52,085 15%

อื่น ๆ 6,819 1.9% 6,015 1.8%

รวมหน้ีสิน 274,397 77% 251,227 75%

ก าไรสะสม 57,103 16% 60,675 18%

อื่น ๆ 24,722 6.9% 25,141 7.5%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 81,825 23% 85,816 25%

ตารางการช าระหนี้ ตารางช าระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่

ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 900
เมกะเฮิรตซ์

2600
เมกะเฮิรตซ์

7600
เมกะเฮิรตซ์

2566 7,820 12,689 7,565 3,473

2567 6,638 7,432 7,565 3,473

2568 9,102 7,565 2,934 3,473

2569 8,180 6,853 2,934 3,473

2570 9,000 6,110 2,934 3,473

2571 2,500 5,130 2,934 3,473

2572 2,934 3,473

2573 2,934 3,473

2574 3,000

อนัดบัเครดติ

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

S&P BBB+, แนวโน้มอนัดบัเครดติ: คงที่

แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนประจ าปี 2565 (ล้านบาท)
แหล่งท่ีมาของเงินทุน แหล่งใช้ไปของเงินทุน

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 87,762 เงนิปันผล 22,871

เงนิรบัจากการขายสนิทรพัย์ 367 เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 32,319

ดอกเบี้ยรบั 134 ช าระใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีโ่ทรคมนาคม 11,039

เงนิปันผลรบัและอื่น ๆ 32 ช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 12,447

ภาษเีงนิไดแ้ละช าระตน้ทุนทางการเงนิ 9,735

ช าระคนืเงนิกูย้มื 3,443

เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้และอื่น ๆ 166
เงนิสดลดลง 3,726
รวม 92,020 92,020

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั
ไตรมาส 
4/2564

ไตรมาส 
3/2565

ไตรมาส 
4/2565

เงนิกูต่้อส่วนของผูถ้อืหุ้น* 1.1 1.2 1.0

เงนิกูสุ้ทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุ้น* 0.9 1.1 0.9

เงนิกูสุ้ทธต่ิอ EBITDA* 0.8 1.0 0.8

เงนิกูสุ้ทธริวมหนี้สนิตามสญัญาเช่าและ
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีค่า้งจ่ายต่อ
EBITDA 2.2 2.2 2.0

อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.4 0.3 0.4

Interest Coverage 16.0 14.8 15.9

Debt Service Coverage Ratio 4.4 2.1 3.1

ผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 34% 31% 31%

ตวัเลขจากงบก าไรขาดทุนเป็นตวัเลขตัง้แต่ต้นปี เทยีบใหเ้ป็นเตม็ปี
* ไม่รวมหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (Lease Liability)
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คาดการณ์รายได้การให้บริการหลกัเติบโตท่ีระดบัร้อยละ 3 ถึง 5 ท่ามกลางความเส่ียงและความไม่แน่นอน
ปี 2566 เศรษฐกจิโลกยงัคงอยูบ่นความไมแ่น่นอนจากความเสีย่งในการเกดิเศรษฐกจิชะลอตวัในหลายประเทศทัว่โลกร่วมกบัความเสีย่งดา้นภูมริฐัศาสตร์ทีอ่าจท าใหเ้กดิ
การชะงกังนัของหว่งโซอุ่ปทานและสง่ผลตอ่ภาคการผลติและอุตสาหกรรม อยา่งไรกต็ามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยไดร้บัการสนบัสนุนจากการเตบิโตในภาคการทอ่งเทีย่ว 
ซึง่ไดร้บัอานิสงคเ์พิม่เตมิจากการเปิดประเทศเรว็กวา่ทีค่าดไวข้องประเทศจนีในช่วงตน้ปี 2566 และอตัราเงนิเฟ้อทีป่รบัตวัดขีึน้ซึง่ช่วยหนุนการบรโิภคภาคเอกชนใหสู้งขึ้น
เอไอเอสไดว้างเป้าหมายการเปลีย่นแปลงองคก์รจาก ผูใ้หบ้รกิารดจิทิลัไลฟ์ (Digital Life Service Provider) สู่ Cognitive Tech-Co ดว้ยการพฒันารากฐานส าคญั 3 แกน 
ไดแ้ก่ โครงขา่ยอตัโนมตัิ (Autonomous Network), ระบบไอทอีจัฉรยิะ (IT Intelligence) และ การวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analytics) เพือ่ผลกัดนัการเตบิโตของทุกกลุม่ธุรกจิ 
ดงันี้ 

• ธรุกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ีคาดการณ์ว่าจะเติบโตแม้ว่าภาพการแข่งขนัยงัคาดเดาได้ยาก เอไอเอสยงัคงเน้นการเตบิโตในส่วนแบ่งทางการตลาดทีส่รา้งผล
ก าไรดว้ยการสง่มอบประสบการณ์ 5G ทีเ่หนือระดบัทัง้ในดา้นคุณภาพและความครอบคลุมของโครงข่าย รวมถงึการสรา้งมูลค่าเพิม่เพื่อใหเ้กดิความแตกต่าง
ผา่นสทิธปิระโยชน์ตา่ง ๆ รว่มกบัพนัธมติรเพื่อดงึดูดและสรา้งการมสี่วนร่วมของลูกคา้ดว้ยขอ้เสนอทีเ่น้นความตอ้งการเฉพาะบุคคล (Personalization) และ
ตอบสนองลกูคา้ไดท้นัทว่งที (Real-time)

• ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตบา้นเติบโตก้าวกระโดดด้วยคณุภาพและความครอบคลุมในการให้บริการ ดว้ยกลยุทธ์การใหบ้รกิารทีห่ลากหลายในแพก็เกจเดยีว 
(Fixed-Mobile-Convergence) เพือ่เขา้ถงึกลุม่ลกูคา้ระดบักลางถงึระดบัสงู โดยเน้นคุณภาพและบรกิารทีแ่ตกต่างส าหรบัความตอ้งการของครอบครวั (Home 
Solutions) และการเขา้ถงึพื้นทีก่ารใหบ้รกิารใหม่ ๆ บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูเ้ล่นรายหลกัทีม่กีารเตบิโตของผูใ้ช้บรกิารเตบิโตในระดบัเลขสองหลกัของ
รายได ้และตัง้เป้าหมายในการสรา้งฐานลกูคา้กวา่ 2.5 ลา้นรายในปีนี้

• ธรุกิจบริการลกูค้าองคก์รเติบโตด้วยแนวโน้มดิจิทลัอย่างต่อเน่ือง ดว้ยจุดแขง็ของเอไอเอสทีม่พีนัธมติรชัน้น าทีห่ลากหลายพรอ้มกบัเทคโนโลย ี5G และ
โซลชูัน่อจัฉรยิะทีจ่ะชว่ยใหบ้รษิทัเตบิโตไปพรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงเขา้สูย่คุดจิทิลั เอไอเอสตัง้เป้าหมายการเตบิโตในธรุกจิจากผลติภณัฑก์ลุม่ CCIID (Cloud, 
Cyber security, IoT, ICT Solutions, Data Center) พรอ้มกบั 5GNextGen Platform และ CloudX ทีร่องรบัอธปิไตยของขอ้มลู (Data Sovereignty) โดยเน้น
บรกิารใน 4 ภาคอุตสาหกรรม คอื การผลติ คา้ปลกี อสงัหารมิทรพัย ์และการขนสง่

EBITDA เติบโตในอตัราเลขตวัเดียวระดบักลาง จากการมุ่งเน้นท่ีความสามารถในการท าก าไร
รากฐานของ Cognitive Tech-Co คอืการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการตา่ง ๆ และลดตน้ทุนในการใหบ้รกิาร รวมถงึการบรรลุเป้าหมายการเตบิโต
อย่างยัง่ยนืในการท าก าไรท่ามกลางสภาวะแวดลอ้มทีท่า้ทาย เอไอเอสยงัคงเดนิหน้าต่อเนื่องเพื่อพฒันาโครงข่ายอตัโนมตั ิและระบบและกระบวนการทางไอทเีพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการด าเนินงานภายในองคก์รใหด้ยีิง่ขึน้ และเพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่ลกูคา้ไดร้บัประสบการณ์ทีเ่หนือระดบั การจดัสรรเงนิทุนจะด าเนินการดว้ย
ความระมดัระวงั โดยเน้นประสทิธภิาพของเงนิลงทุนและตน้ทุนการด าเนินงานในดา้นตา่ง ๆ เพือ่สง่มอบสิง่ทีด่ทีีสุ่ดใหก้บัลกูคา้และผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี โดยรวมแลว้คาดหวงั
ผลให ้EBITDA เตบิโตในอตัราเลขตวัเดยีวระดบักลาง

คงการลงทุนท่ีสร้างโอกาสในการเติบโต และเน้นย า้ประสิทธิภาพของเงินลงทุน
บรษิทัคาดการณ์งบการลงทุนส าหรบัปี 2566 ทีป่ระมาณ 27,000-30,000 ลา้นบาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะคงความเป็นผูน้ า
ทางดา้นโครงขา่ยพรอ้มมอบประสบการณ์ทีเ่หนือกวา่แก่ลกูคา้ดว้ยการใชเ้งนิลงทุนอยา่งเหมาะสม เน้นย ้าถงึความส าคญัของการใหบ้รกิารโครงขา่ยทีด่ทีีสุ่ดใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการใชง้านของลกูคา้ทีเ่ตบิโตและมพีืน้ทีค่วามครอบคลุมทีด่ใีนการใหบ้รกิาร นอกจากนี้ บรษิทัมนีโยบายเน้นย ้าประสทิธภิาพของเงนิลงทุน โดยมบีรหิารจดัการลด
ปรมิาณการใชง้านโครงขา่ยทีส่รา้งมลูคา่ต ่า และการผลกัดนัการใชง้านในโครงขา่ย 5G ใหม้ากขึน้ รวมถงึจดัสรรการใชง้านคลืน่ความถีใ่หม้ปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ บรษิทัมี
เป้าหมายทีจ่ะขยายการใหบ้รกิารเอไอเอสไฟเบอรไ์ปยงัพืน้ทีใ่หม ่รวมถงึการวางแผนขยายธุรกจิลกูคา้องคก์รและการใหบ้รกิารทางดา้นดจิทิลัทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตสงู

มุมมองของผูบ้ริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธใ์นปี 2566* (ยงัไมร่วมผลกระทบจากธรุกรรมการเขา้ลงทุนใน TTTBB และ 19% ของหน่วยลงทุน JASIF )

รายได้จากการให้บริการหลกั • เตบิโตประมาณรอ้ยละ 3 ถงึ 5

ก าไร EBITDA • เตบิโตในอตัราเลขตวัเดยีวระดบักลาง

งบประมาณการลงทุน (ไม่รวมคล่ืนความถ่ี) • 27,000 ถงึ 30,000 ลา้นบาท (ขึน้อยูก่บัอตัราการแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ)

ติดต่อนักลงทนุสมัพนัธเ์อไอเอส
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายไม่ต า่กว่าร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิ
เอไอเอสมุง่ม ัน่ในการสรา้งการเตบิโตของธุรกจิในระยะยาว และส่งมอบผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้มาอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง เอไอเอสจงึใหค้วามส าคญัต่อการรกัษาสถานะ
ทางการเงนิใหแ้ขง็แกรง่ และมคีวามคลอ่งตวัเพือ่สรา้งการเตบิโตในอนาคต นโยบายการจา่ยเงนิปันผลจะจา่ยไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 70 ของก าไรสุทธ ิโดยนโยบายการจา่ยเงนิปัน
ผลนี้จะท าใหเ้อไอเอสมกีระแสเงนิสดเพือ่เพิม่ความคลอ่งตวัทางการเงนิซึง่เป็นปัจจยัส าคญัตอ่การเป็นผูน้ าตลาด ความสามารถในการแข่งขนั และโอกาสในการเตบิโตของ
ธุรกจิ รวมถงึพรอ้มรบัตอ่สภาวการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเปลีย่นแปลง 

เอไอเอสยงัคงการจา่ยเงนิปันผลปีละสองครัง้จากผลการด าเนินงานบรษิทั และก าไรสะสมบนงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทัง้นี้การจา่ยเงนิปันผลในทกุกรณ ีจะขึ้นอยู่กบักระแส
เงนิสด และแผนการลงทุน รวมถงึความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย และการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กนิก าไรสะสม
ทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั และ/หรอืมผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกตขิองบรษิทั และบรษิทัยอ่ย


