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ภาพรวมโดยสรปุ

ความกงัวลท่ีลดลงของโควิด-19 เป็นปัจจยัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
และการฟ้ืนตวัของผลการด าเนินงานในไตรมาส 2/2565
ในไตรมาส 2/2565 เศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มทีฟ้ื่นตวัอย่างต่อเนื่องจาก
การผอ่นคลายมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดโควดิ-19 และการลดลง
ของความกงัวลต่อโรคระบาด ปัจจยัเหล่านี้ส่งผลใหก้ารท่องเทีย่วเริม่
ฟ้ืนตวั และท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาตเิริม่เดนิทางเข้ามาในประเทศ
ไทย โดยภาพรวม เอไอเอส มีรายได้จากการให้บริการหลกัอยู่ที ่
33,293 ลา้นบาท ปรบัตวัดขีึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน และ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อน โดยไดแ้รงหนุนจากการ
เติบโตที่แข็งแรงของธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และธุรกิจบรกิารลูกค้า
องคก์ร รวมถงึการฟ้ืนตวัในธุรกจิโทรศพัทเ์คลือ่นที่

ธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ีปรบัตวัดีขึ้นจากการเปิดประเทศและ
เศรษฐกิจท่ีดีขึ้นท่ามกลางการแข่งขนัท่ียงัคงสูง
รายไดธ้รุกจิโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นไตรมาสนี้อยูท่ ี่ 29,217 ลา้นบาท
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.4 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.3 เมือ่
เทยีบกบัไตรมาสกอ่น สาเหตุหลกัมาจากการกลบัมาเปิดประเทศ และ
การใชง้าน 5G ทีเ่พิม่สงูขึน้ ในขณะที่ ARPU ยงัคงถกูกดดนัจากการ
แขง่ขนัทีร่นุแรงอยา่งตอ่เนื่อง อยา่งไรกต็าม เอไอเอส ยงัคงขยาย
โครงขา่ย 5G อยา่งตอ่เนื่องดว้ยจ านวนสถานีฐานมากกวา่ 23,000
สถานี และมคีวามครอบคลุมกวา่รอ้ยละ 81 ของประชากร จากการ
มุง่ม ัน่สรา้งประสบการณ์การใชง้านทีเ่หนอืกวา่ใหแ้ก่ลกูคา้รว่มกบัการ
สง่เสรมิการบรกิาร 5G ใหเ้ขา้ถงึลกูคา้มากยิง่ขึน้ สง่ผลใหม้ลีกูคา้ใช้
บรกิาร 5G กวา่ 3.9 ลา้นราย หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 8.6 ของฐาน
ลกูคา้โดยรวมของเอไอเอส ซีง่การใชบ้รกิาร 5G สามารถยกระดบั
ARPU ใหเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 10-15

ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตบ้านและธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรเติบโตอย่างต่อเน่ือง
จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
เอไอเอสไฟเบอรม์ผีลการด าเนินงานทีด่อียา่งตอ่เนื่อง โดยมรีายได ้2,487 ลา้นบาท ซึง่
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.0 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อน 
เอไอเอสมีความมุ่งมัน่ที่จะมอบการบริการที่เป็นเลิศ และให้บริการหลากหลายใน
แพ็กเกจเดยีวทัง้บรกิารมอืถือ เน็ตบ้านและคอนเทนต์ หรอื Fixed-Mobile-Contents 
Convergence (FMC) เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานทีเ่หนือกว่าใหแ้ก่ลูกคา้ ใน
สว่นรายไดข้องธุรกจิบรกิารลกูคา้องคก์รทีน่อกเหนือจากการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที่
ในไตรมาสน้ีอยู่ที ่1,310 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 38 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน และเพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 5.5 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน โดยในไตรมาสนี้เราเห็นภาคธุรกจิหลายส่วน
สามารถฟ้ืนตวัไดด้ ีและไดป้ระโยชน์จากค่าเงนิบาททีอ่่อนค่าโดยเฉพาะในภาคธุรกิจ
ส่งออก การท่องเที่ยว และภาคการบริการ เอไอเอสยังคงให้ความส าคญักับการ
สนับสนุนความตอ้งการในระบบคลาวด์ และไอทโีซลูชัน่ เพื่อส่งเสรมิการเตบิโตใหแ้ก่
ลกูคา้องคก์ร

EBITDA อ่อนตวัลงจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ีสูงขึ้น
ก าไรก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษ ีและคา่เสือ่มในไตรมาส 2/2565 หรอื EBITDA อยูท่ี ่22,353 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.8 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 0.2 เมื่อเทยีบกบัไตร
มาสก่อน และมอีตัราก าไร EBITDA margin อยูท่ีร่อ้ยละ 49.4 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กี่ยวกบัเนื้อหาคอนเทนต์ใหม่ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดทีเ่พิม่สูงขึ้นตามการ
ฟ้ืนตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ และจากการทีเ่รามุง่เน้นทีจ่ะสง่เสรมิการใหบ้รกิาร 5G 
อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นี้เอไอเอสมกี าไรสุทธเิท่ากบั 6,300 ลา้นบาท ซึง่อยู่ในระดบัทีท่รงตวั
เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อน แต่ลดลงรอ้ยละ 10 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนจากการขาดทุนทาง
บญัชจีากอตัราแลกเปลีย่น และจากฐานทีสู่งของไตรมาส 2/2564 เนื่องจากมรีายการ
พเิศษในไตรมาสนัน้

ปรบัคาดการณ์รายได้และก าไรเน่ืองจากความกงัวลทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจ ตวัเลขเงนิเฟ้อ และตวัเลขการใช้จ่ายขอ ง
ผูบ้รโิภค รวมถงึการแขง่ขนัทีย่งัคงรุนแรงอยา่งตอ่เนื่อง เอไอเอสปรบัลดการคาดการณ์
ผลการด าเนินงานของปี 2565 โดยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลกัปรบัเป็นเตบิโตในอตัรา
เลขตวัเดียวระดบัต ่า (จากเดิมเป็นเติบโตในอตัราเลขตวัเดียวระดบักลาง) ก าไร
EBITDA ปรบัเป็นคงทีถ่งึลดลงเลก็น้อย (จากเดมิเป็นเตบิโตในอตัราเลขตวัเดียวระดบั
ต ่า) และปรบังบประมาณการลงทุน (ไม่รวมคลื่นความถี่) ไวท้ีป่ระมาณ 30,000 ลา้น
บาท โดยจะเน้นไปทีก่ารเพิม่ประสทิธภิาพของโครงข่ายเพื่อส่งต่อคุณภาพที่เหนือกว่า
ใหก้บัลกูคา้สภาวะตลาดและการแข่งขนั

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยรวมในไตรมาส 2/2565 ฟ้ืนตวัจากการเพิม่ขึ้นของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ขา้มาในประเทศ และการเดนิทางออกนอกประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิม่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการเพิม่ขึ้นของอตัราเงนิเฟ้อยงัคงเป็นปัจจยัหลกัที่กดดนัก าลงัซื้อของผู้บรโิภค 
โดยเฉพาะในกลุม่ของผูบ้รโิภคทีอ่่อนไหวตอ่ราคาทีม่องหาตวัเลอืกของแพก็เกจการใหบ้รกิารทีถู่กลง

การแขง่ขนัในตลาดธุรกจิโทรศพัท์เคลื่อนทีย่งัคงอยู่ในระดบัสูงโดยผูใ้หบ้รกิารยงัคงเสนอแพก็เกจดาตา้แบบใช้งานไม่จ ากดั (unlimited data plan) ในระดบัราคาต ่า
โดยเฉพาะในกลุม่ลกูคา้เตมิเงนิ เช่น ราคา 150-200 บาท ส าหรบัดาตา้ไมจ่ ากดัทีค่วามเรว็ 4-15 เมกะบติต่อวนิาท ี(mbps) นอกจากนี้ยงัมกีารเสนอแพก็เกจ 5G ใน
ระดบัราคาทีต่ ่าลง ประกอบกบัราคาโทรศพัทม์อืถอืทีร่องรบั 5G ซึง่มรีาคาต ่าลงในทอ้งตลาด เพือ่เรง่การน า 5G ใหเ้ขา้ถงึกลุม่ลกูคา้ในระดบักลางถงึระดบัลา่งดว้ย

ตลาดอนิเทอร์เน็ตบ้านมคีวามตอ้งการที่ลดลงเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดโควดิ-19 ท าให้การท างาน หรอืการเรยีนจากที่บ้านลด
น้อยลง ผูป้ระกอบการหลายรายเสนอการลดราคาแพก็เกจเพือ่รกัษาและขยายฐานลกูคา้ โดยมรีาคาแพก็เกจเริม่ตน้ที ่299 บาท จากเดมิเริม่ตน้ที่ 399 บาท

ธุรกจิบรกิารลกูคา้องคก์รเป็นสว่นทีม่กีารเตบิโตไดด้ใีนช่วงการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ดว้ยความตอ้งการดา้นบรกิารคลาวด,์ บรกิารความปลอดภยัดา้นไซเบอร์, 
IoT, บรกิารดา้น ICT และดาตา้เซน็เตอร ์(CCIID) จากภาคการท่องเทีย่ว การส่งออก และภาคการบรกิารโดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ เรายงัคงเหน็แนวโน้มการ
เตบิโตในระยะยาวทีด่จีากการเปลีย่นแปลงบรษิทัสู่ยุคดจิทิลั (Digital Transformation) ซึง่เป็นตวัผลกัดนัความตอ้งการขัน้พื้นฐานขององค์กรใหเ้ปลีย่นแปลงสู่การ
ด าเนินงานของธุรกจิโดยใชค้ลาวด์ บรกิารดา้น ICT รวมถงึเทคโนโลย ี5G
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สรปุผลการด าเนินงานในไตรมาส 2/2565

ในไตรมาส 2/2565 จ านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีเ่พิม่ขึน้สุทธิ 881,200 เลขหมาย เพิม่ขึน้ไดด้โีดยไดแ้รงหนุนจากกลุม่นกัทอ่งเทีย่วจากการเปิดประเทศรวมถงึ
จากกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่แีนวโน้มทีด่ขี ึน้ เอไอเอสยงัคงใหค้วามส าคญักบัการผลกัดนัการใหบ้รกิาร 5G โดยมลีกูคา้สมคัรใชบ้รกิาร ณ สิน้ไตรมาส 2/2565 อยูท่ี่
3.9 ลา้นเลขหมาย และยงัคงมรีะดบั ARPU เพิม่ขึน้ราวรอ้ยละ 10-15 อยา่งไรกต็าม ARPU โดยรวมยงัถกูกดดนัจากแพก็เกจราคาต ่าทีใ่หด้าตา้การใชง้านไมจ่ ากดั
โดยเฉพาะแพก็เกจระบบเตมิเงนิ 150-200 บาท ทีใ่ชง้านดาตา้ไดไ้มจ่ ากดัทีค่วามเรว็ 4-15 เมกะบติตอ่วนิาที

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารเอไอเอสไฟเบอร์ (บรกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้นความเรว็สงู) เตบิโตไดด้ตีอ่เนื่องทัง้ทีก่ารท างานจากทีบ่า้นมแีนวโน้มลดลง ไตรมาสนี้เรามฐีานลกูคา้ 1.97
ลา้นราย เพิม่ขึน้สุทธิ 106,300 ราย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.7 จากไตรมาสก่อน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28 จากปีกอ่น โดยการเพิม่ขึน้ไดแ้รงหนุนจากแพก็เกจราคาเริม่ตน้ทีต่ ่า
และการขยายความครอบคลุมการใหบ้รกิารไปยงัพืน้ทีใ่หม่ เอไอเอสไฟเบอรย์งัคงมุง่มัน่ในการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพและการใชก้ลยุทธค์อนเวอรเ์จนซ์ (FMC) ในการ
เพิม่ฐานลกูคา้ใหม่ อยา่งไรกต็ามแพก็เกจในราคาต ่าเป็นปัจจยัทีท่ าให้ ARPU ลดลงมาอยูท่ี่ 432 บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.1 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้านี้

ธรุกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 2/2565 %YoY %QoQ

จ านวนผู้ใช้บริการ
ระบบรายเดอืน 10,986,500 11,760,100 12,074,900 9.9% 2.7%

ระบบเตมิเงนิ 32,247,200 32,863,100 33,429,500 3.7% 1.7%

รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 43,233,700 44,623,200 45,504,400 5.3% 2.0%

จ านวนผู้ใช้บริการท่ีเพ่ิมขึน้
ระบบรายเดอืน 351,700 237,900 314,800 -11% 32%

ระบบเตมิเงนิ 114,900 268,700 566,400 393% 111%

รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 466,600 506,600 881,200 89% 74%

ARPU (บาท/เลขหมาย/เดือน)
ระบบรายเดอืน 471 460 460 -2.3% 0%

ระบบเตมิเงนิ 142 129 127 -11% -1.6%

เฉล่ีย 225 216 215 -4.4% -0.5%

MOU (นาที/เลขหมาย/เดือน)
ระบบรายเดอืน 181 166 164 -9.4% -1.2%

ระบบเตมิเงนิ 68 64 63 -7.4% -1.6%

เฉล่ีย 94 88 87 -7.4% -1.1%

VOU (กิกะไบต/์เลขหมายท่ีใช้อินเทอรเ์น็ต/เดือน)
ระบบรายเดอืน

25.7 27.9 30.2 18% 8.2%

ระบบเตมิเงนิ 17.3 25.8 26.8 55% 3.9%

เฉล่ีย
19.7 26.6 28.0 42% 5.3%

จ านวนการสมคัรใช้บริการ 5G
จ านวนลกูคา้ใชบ้รกิาร 5G 1,055,000 2,800,000 3,900,000 370% 39%

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตบา้น
จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 1,535,900 1,865,100 1,971,400 28% 5.7%

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 104,000 93,100 106,300 2% 14%

ARPU(บาท/ราย/เดอืน) 458 446 432 -5.7% -3.1%

*หมายเหตุ: มกีารเปลีย่นแปลงการค านวณ MOU ตัง้แต่ปี 2564
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ผลการด าเนินงานในครึง่ปีแรกของปี 2565

ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2565 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลกัอยู่ที ่66,063 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน สอดคลอ้งกบัภาคเศรษฐกจิทีเ่ร ิม่ฟ้ืนตวั 
อยา่งไรกต็ามการแขง่ขนัทีส่งูและอตัราเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้ไดส้รา้งความกดดนัตอ่รายไดจ้ากธุรกจิโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่หล้ดลงรอ้ยละ 0.7 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน (ซึง่ดกีวา่เมือ่
ครึง่ปี 2564 เทยีบกบั ครึง่ปี 2563 ทีล่ดลงรอ้ยละ 2.2) ทัง้นี้ปัจจยัหลกัทีช่่วยใหร้ายไดโ้ดยรวมเตบิโตยงัคงเป็นรายไดจ้ากธุรกจิอนิเทอร์เน็ตบ้านทีเ่พิม่ขึ้นรอ้ยละ 24 
เมือ่เทยีบกบัปีก่อนจากการขยายฐานลกูคา้และการออกแคมเปญตา่งๆเพือ่มอบมาตรฐานการใหบ้รกิารทีเ่หนือกว่า เช่น การใหบ้รกิารภายใน 24 ชัว่โมง ในส่วนของ
รายไดจ้ากธุรกจิลกูคา้องคก์ร และรายไดอ้ื่น เพิม่ขึน้รอ้ยละ 30 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ซึง่เพิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลงสูยุ่คดจิทิลั (digital transformation) ซึง่ท าใหค้วาม
ตอ้งการของลกูคา้เพิม่ขึน้โดยเฉพาะในบรกิารคลาวด์ และไอซทีโีซลชูัน่

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.4 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นจากตน้ทุนคอนเทนตต์า่งๆเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นไปตามแผนธุรกจิทีต่อ้งการจดัหาคอนเทนตใ์หม่ๆ ใหก้บัลกูคา้ คา่
เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้เลก็น้อย (รอ้ยละ 0.8) เกดิจากคา่ตดัจ าหน่ายของใบอนุญาตการใชค้ลืน่ความถีโ่ทรคมนาคมและคา่เสือ่มราคาจากโครงขา่ย 5G ที่
เพิม่ขึน้ ชดเชยดว้ยอุปกรณ์ 3G บางสว่นทีต่ดัค่าเสื่อมเตม็มูลค่าแลว้ การฟ้ืนตวัของภาคเศรษฐกจิและกลยุทธ์ 5G ท าใหเ้อไอเอสเพิม่การจดักจิกรรมทางการตลาด 
และเปิดตวัแคมเปญตา่งๆมากขึน้ สง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยการตลาดในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2565 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน และคา่ใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน

ในช่วงครึง่แรกของปี 2565 EBITDA ปรบัตวัต ่าลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนจากผลของรายไดท้ี่เพิม่ขึ้นชดเชยดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารทีเ่พิม่ขึ้น
เช่นกนั ก าไรสุทธอิยู่ที ่12,616 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7.8 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนจากการลดลงของ EBITDA และผลกระทบของการรบัรูร้ายการพเิศษเป็นรายไดอ้ื่น
ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564

สรปุงบการเงินประจ าไตรมาส 2/2565

รายได้
ในไตรมาส 2/2565 เอไอเอสมรีายได้รวมทัง้สิ้น 45,273 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 5.9 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนเนื่องจากการเตบิโตในธุรกจิอนิเทอร์เน็ตบ้าน 
และธุรกิจลูกค้าองค์กรรวมถึงยอดขายเครื่องโทรศพัท์ที่ปรบัตวัดขีึ้นจากปี 
2564 ทีม่กีารลอ็คดาวน์ภายในประเทศ เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนรายไดร้วม
จะคงที่จากรายไดใ้นการใหบ้รกิารหลกัทีเ่พิม่ขึ้นเลก็น้อยชดเชยด้วยรายได้
จากการขายอุปกรณ์ทีล่ดลง

รายได้จากการให้บริการหลกั (ไมร่วมคา่เชื่อมโยงโครงขา่ย และรายไดจ้าก
การเป็นพนัธมติรกบัเอ็นท)ี อยู่ที่ 33,293 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2.9 เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อน และเพิม่ขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนจากการ
เตบิโตอยา่งแขง็แกรง่ในธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตบา้น ธุรกจิลกูคา้องค์กร และรายได้
จากธุรกจิโทรศพัทเ์คลือ่นทีท่ีป่รบัตวัดขีึน้เลก็น้อย

• รายได้จากธรุกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี อยู่ที ่29,217 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 0.4 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน และเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.3 เมื่อเทยีบกบั
ไตรมาสก่อนจากผลของการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกจิและรายไดค้า่บรกิารโทร
ระหวา่งประเทศทีเ่พิม่ขึน้ ในขณะที ่ARPU ยงัคงลดลงจากการแข่งขนั
ทีรุ่นแรง และดว้ยสภาวะอตัราเงนิเฟ้อทีส่งูขึน้ สง่ผลใหผู้บ้รโิภคเลอืกใช้
แพก็เกจทีม่รีาคาต ่าลง

• รายได้จากธรุกิจอินเทอรเ์น็ตบา้น อยูท่ี ่2,487 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 22 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.0 เมือ่เทยีบกบัไตรมาส
ก่อนจากการเตบิโตของฐานลกูคา้ทีแ่ขง็แกรง่ในพืน้ทีใ่หม ่อยา่งไรกต็าม 
มกีารปรบัราคาลงอนัเกดิจากการแขง่ขนัสง่ผลให ้ARPU ปรบัตวัลดลง

• รายได้ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรและอ่ืนๆ อยู่ที่ 1,588 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 30 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.9 เมือ่เทยีบ
กบัไตรมาสก่อนจากการเตบิโตของความตอ้งการการใช้บรกิารคลาวด์
และไอซทีโีซลชูัน่

รายได้ค่าเช่ือมโยงโครงข่าย (IC) และรายได้จากการเป็นพนัธมิตรกบั
เอ็นที อยู่ที ่3,193 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนจากการ
ลดลงของอตัราคา่เชื่อมโยงโครงข่าย และลดลงรอ้ยละ 1.4 เมื่อเทยีบกบัไตร
มาสก่อน ดว้ยปรมิาณการเชื่อมตอ่โครงขา่ยกบัเอน็ททีีล่ดลง

รายได้จากการขายเคร่ืองมือถือและซิม อยูท่ี ่8,786 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ย
ละ 23 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนซึง่ไดร้บัผลกระทบจากช่วงลอ็คดาวน์ แต่ลดลงรอ้ย
ละ 5.2 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนทีเ่ป็นช่วงการขายมอืถอืรุ่นใหม่ที่เพิง่ออก
ตลาด อย่างไรก็ตามก าไรจากการขายลดลง เป็นร้อยละ 0.2 ในไตรมาส 
2/2565 จากร้อยละ 1.4 ในไตรมาส 1/2565 เนื่องจากแคมเปญการขาย
เครือ่งมอืถอืทีเ่พิม่ขึน้

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการให้บริการ ในไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 21,630 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น
รอ้ยละ 2.9 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.4 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากตน้ทุนคอน
เทนตต์า่งๆ สงูขึน้ชดเชยดว้ยคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายทีล่ดลง

• ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต อยู่ที ่1,374 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ย
ละ 2.0 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน และเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 1.3 เมื่อเทยีบกบัไตร
มาสก่อน แปรผันตามรายได้จากการให้บริการหลัก อัตราส่วน
คา่ธรรมเนียมตอ่รายไดจ้ากการใหบ้รกิารหลกัอยูท่ีร่อ้ยละ 4.1

• ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  อยูท่ี ่12,783 ลา้นบาท ลดลงรอ้ย
ละ 1.4 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 1.4 เมื่อเทยีบกบัไตรมาส
ก่อนเนื่องจากอุปกรณ์ 3G บางสว่นทีต่ดัคา่เสือ่มเตม็มลูคา่แลว้ ในขณะ
ทีเ่อไอเอสยงัคงลงทุนขยายโครงข่าย 5G อย่างต่อเนื่อง เพื่อคงความ
เป็นผูน้ าในบรกิาร 5G

• ค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่ายจากการเป็นพนัธมิตรกบัเอ็นที
อยูท่ี ่4,825 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.5 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนจากตน้ทุน
การใหบ้รกิารโครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากการอตัราคา่ไฟฟ้าทีสู่งขึ้น แต่
คงทีอ่ยูท่ีร่อ้ยละ 0.2 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อน

• ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ อยู่ที่ 2,648 ล้านบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 27
เมือ่เทยีบกบัปีก่อนจากการจดัหาคอนเทนตใ์หม่ๆ เพิม่ในช่วงครึง่ปีหลงั
ของปี 2564 รวมถึงต้นทุนบรกิารคลาวด์ที่เพิม่ขึ้นตามรายได้คลาวด์
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนจากต้นทุนบรกิาร
คลาวด์
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ค่าใช่จ่ายในการขายและการบริหาร อยู่ที ่5,690 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 
11 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน และเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2.8 จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก
กจิกรรมการตลาดทีเ่พิม่ขึน้ ชดเชยดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทีล่ดลง
• ค่าใช้จ่ายการตลาด อยู่ที่ 1,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 เมื่อ

เทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
เนื่องจากการจดักิจกรรมการตลาดเพิม่ขึ้น และการเปิดตวัแคมเปญ
ตา่งๆ เพือ่ขบัเคลือ่น 5G และขยายฐานลูกคา้หลงัจากทีภ่าคเศรษฐกจิ
เริม่กลบัมาไดอ้กีคร ัง้ ทัง้นี้การใชจ้า่ยทางการตลาดของปีทีผ่า่นมาอยู่ใน
ระดบัทีท่ีต่ ่าอนัเนื่องมาจากมาตรการการปิดเมอืงจากภาวะ COVID-19

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อยู่ที่ 3,850 ล้านบาท 
ลดลงรอ้ยละ 1.5 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน และลดลงรอ้ยละ 4.8 เมื่อเทยีบ
กบัไตรมาสก่อนจากการจดัการตน้ทุน ส่วนการส ารองหนี้สูญอยู่ทีร่อ้ย
ละ 2.7 ของรายได ้(มอืถอืระบบรายเดอืนรวมกบัอนิเทอร์เน็ตบ้าน) ซึง่
เป็นระดบัเดยีวกนักบัไตรมาสทีผ่า่นมา แตเ่พิม่ขึน้จากการส ารองในไตร
มาส 2/2564 ทีร่อ้ยละ 2.4 ทีอ่ยูใ่นระดบัต ่าเพราะการปิดเมอืงจากภาวะ 
COVID-19

รายได้อ่ืน อยูท่ี ่247 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2565 ลดลงรอ้ยละ 55 เมื่อเทยีบ
กบัปีก่อนที่มรีายการพเิศษในไตรมาส 2/2564 และเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 61 เมื่อ
เทยีบกบัไตรมาสก่อน อนัเนื่องมาจากการรายการพเิศษในไตรมาสนี้ คอื การ
รบัรูร้ายไดบ้ตัรเตมิเงนิ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ อยูท่ี ่-335 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2565 
เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสก่อนที่มผีลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธอิยู่ที ่-42 
ลา้นบาท เนื่องจากค่าเงนิบาททีอ่่อนค่าลง เอไอเอสมนีโยบายลดความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลีย่นโดยใชเ้ครือ่งมอืป้องกนัความเสีย่งตามความเหมาะสม

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 1,323 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.4 จากปีก่อน
เนื่องจากภาระหนี้สนิที่มดีอกเบี้ยลดลง และคงที่เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน 
ทัง้นี้อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ถวัเฉลีย่เพิม่ขึ้นเลก็น้อยจากรอ้ยละ 2.5 เป็นรอ้ยละ 
2.7

ภาษีเงินได้ อยูท่ี่ 1,467 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.6 จากปีก่อน และลดลงรอ้ย
ละ 4.9 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนจากก าไรกอ่นภาษเีงนิไดท้ีล่ดต ่าลง โดย
อตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ (effective tax rate) อยูท่ีร่อ้ยละ 18.9 เพิม่ขึน้จาก
รอ้ยละ 18.2 ในไตรมาส 2/2564 เนื่องจากสทิธปิระโยชน์ทางภาษหีมดอายุ
และลดลงจากไตรมาส 1/2565 ทีร่อ้ยละ 19.6 จากรายการลดหยอ่นทัว่ไป

ก าไร
ในไตรมาส 2/2565 EBITDA อยู่ที ่22,353 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.8 เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อนจากต้นทุนบรกิารและค่าใช้จ่ายการตลาดที่สูงขึ้น ในขณะที ่
EBITDA อยู่ในระดบัคงทีเ่มื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน โดยม ีEBITDA margin
อยู่ที่ร้อยละ 49 ซึ่งลดลงเมื่อเทยีบกบัร้อยละ 54 ในไตรมาส 2/2564 จาก
สดัสว่นรายไดย้อดขายมอืถอืทีส่งูขึน้ในปีนี้แตม่ ีmargin ต ่า

ก าไรสทุธิตามรายงาน อยู่ที ่6,305 ลา้นบาท อยู่ในระดบัคงทีเ่มื่อเทยีบกบั
ไตรมาสก่อน แตล่ดลงรอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบกบัปีก่อนเนื่องจากการขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลีย่นสุทธทิีเ่พิม่ขึ้น และจากการรบัรูร้ายการพเิศษทีล่ดลงจากใน
ไตรมาส 2/2564 

ฐานะการเงิน
ณ สิน้ไตรมาส สนิทรพัย์รวมคงทีอ่ยู่ที ่349,517 ลา้นบาท เทยีบกบั ณ สิ้นปี 
2564 สนิทรพัย์หมุนเวยีนอยู่ที ่36,381 เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 2.3 จากสนิคา้มอืถือ
คงเหลอืทีส่งูขึน้ สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอยู่ที ่313,136 ลดลงรอ้ยละ 2.3 จาก
ค่าตดัจ าหน่ายของใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม ที่ดิน อาคาร 
อุปกรณ์  และสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีล่ดลง 

ดา้นหน้ีสนิรวมอยูท่ี ่267,116 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.7 เหตุผลหลกัเกดิจาก
หนี้สนิสญัญาเช่าและเจา้หนี้ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ทีล่ดลง ภาระหนี้สนิทีม่ ี
ดอกเบี้ยอยูท่ี ่87,190 ลดลงรอ้ยละ 0.7 ส่วนเงนิกู้สุทธริวมหนี้สนิตามสญัญา
เช่าและใบอนุญาตใชค้ลืน่ความถีค่า้งจ่ายต่อ EBITDA อยู่ที ่2.2x และส าหรบั
สว่นของผูถ้อืหุน้อยูท่ี ่82,402 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.7

กระแสเงินสด
ในครึง่ปีแรกของปี 2565 กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานอยู่ที ่36,203 ลา้น
บาท ลดลงรอ้ยละ 12 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นจาก EBITDA ทีล่ดลง กระแสเงนิสด
ใช้ไปในการลงทุนโครงข่ายอยู่ที่ 14,455 ล้านบาท และการลงทุนใน
ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมอยู่ที ่3,474 ลา้นบาท ทัง้นี้กระแสเงนิ
สดอสิระในงวดครึง่ปีแรกของปี 2565 อยู่ที ่18,274 ลา้นบาท (กระแสเงนิสด
จากการด าเนินงาน หกัการลงทุนในCAPEX และใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่
โทรคมนาคม) โดยสรุปแล้ว เงนิสดสุทธลิดลง 2,591 ล้านบาท ซึง่ส่งผลให้
รายการเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเท่ากบั 10,148 ลา้นบาท ณ วนัที ่
30 มถุินายน 2565
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งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท)
ไตรมาส 
2/2564

ไตรมาส 
1/2565

ไตรมาส 
2/2565

%YoY %QoQ
ครึ่งปี ครึ่งปี

%YoY
2564 2565

รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 29,098 28,847 29,217 0.4% 1.3% 58,449 58,064 -0.7%

รายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 2,038 2,437 2,487 22% 6.9% 3,957 4,925 24%

รายไดก้ารใหบ้รกิารอื่นๆ 1,217 1,486 1,588 30% 6.9% 2,372 3,075 30%
รายได้จากการให้บริการหลกั 32,353 32,770 33,293 2.9% 1.6% 64,778 66,063 2.0%

รายไดค้่าเชือ่มโยงโครงขา่ยและการเป็นพนัธมติรกบัเอน็ที 3,288 3,239 3,193 -2.9% -1.4% 7,039 6,432 -8.6%
รายได้การให้บริการ 35,641 36,009 36,486 2.4% 1.3% 71,816 72,495 0.9%

รายไดจ้ากการขายเครื่องมอืถอืและซมิ 7,116 9,270 8,786 23% -5.2% 16,802 18,057 7.5%

รวมรายได้ 42,757 45,279 45,273 5.9% 0% 88,618 90,552 2.2%

ตน้ทุนค่าธรรมเนียม 1,347 1,357 1,374 2.0% 1.3% 2,708 2,731 0.8%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 12,961 12,969 12,783 -1.4% -1.4% 25,560 25,752 0.8%

ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย 4,615 4,816 4,825 4.5% 0.2% 9,671 9,642 -0.3%

ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ 2,088 2,395 2,648 27% 11% 4,199 5,043 20%

รวมตน้ทุนการใหบ้รกิาร 21,012 21,537 21,630 2.9% 0.4% 42,138 43,167 2.4%

ตน้ทุนการขายเครื่องมอืถอืและซมิ 6,923 9,141 8,769 27% -4.1% 16,552 17,910 8.2%
รวมต้นทุน 27,935 30,678 30,399 8.8% -0.9% 58,690 61,077 4.1%

ก าไรขัน้ต้น 14,822 14,601 14,874 0.4% 1.9% 29,928 29,475 -1.5%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,145 5,537 5,690 11% 2.8% 10,639 11,228 5.5%

ค่าใชจ้่ายการตลาด 1,237 1,491 1,840 49% 23% 2,880 3,331 16%

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและอื่นๆ 3,908 4,046 3,850 -1.5% -4.8% 7,759 7,896 1.8%
ก าไรจากการด าเนินงาน 9,676 9,064 9,184 -5.1% 1.3% 19,289 18,247 -5.4%

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น -157 -42 -335 113% 688% -380 -377 -0.9%

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื่น 554 153 247 -55% 61% 671 400 -40%
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 1,460 1,320 1,323 -9.4% 0.2% 2,846 2,643 -7.2%

ภาษเีงนิได้ 1,571 1,543 1,467 -6.6% -4.9% 3,048 3,011 -1.2%

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม -0.4 -0.7 -0.6 28% -20% -1 -1 18%

ก าไรสุทธิ 7,041 6,311 6,305 -10.4% -0.1% 13,685 12,616 -7.8%

EBITDA(ล้านบาท) ไตรมาส
2/2564

ไตรมาส 
1/2565

ไตรมาส 
2/2565

%YoY %QoQ คร่ึงปี คร่ึงปี %YoY
2564 2565

ก าไรจากการด าเนินงาน 9,676 9,064 9,184 -5.1% 1.3% 19,289 18,247 -5.4%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 13,377 13,369 13,192 -1.4% -1.3% 26,386 26,562 0.7%

(ก าไร)/ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์ -1 14 11 -1177% -24% 7 25 243%

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร -38 -40 -28 -26% -31% -82 -68 -17%

ค่าใชจ้่ายการเงนิอื่นๆ -8 -4 -6 -30% 58% -13 -9 -30%
EBITDA 23,006 22,404 22,353 -2.8% -0.2% 45,587 44,757 -1.8%

อตัราก าไร EBITDA margin (%) 54% 49% 49% -8.2% -0.2% 51% 49% -83%
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ฐานะการเงิน (ล้านบาท/ร้อยละ
ของสินทรพัยร์วม)

ไตรมาส 
4/2564

ไตรมาส 
2/2565

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 12,739 3.6% 10,148 2.9%

เงนิลงทุนระยะสัน้ 1,392 0.4% 1,020 0.3%

ลกูหนี้การคา้ 15,219 4.3% 16,083 4.6%

สนิคา้คงเหลอื 2,104 0.6% 4,058 1.2%

อื่นๆ 4,111 1.2% 5,071 1.5%
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 35,566 10% 36,381 10%

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ 131,775 37% 125,819 36%
โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 117,844 33% 116,087 33%

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 50,574 14% 47,045 13%

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 10,864 3.0% 14,532 4.2%

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 4,236 1.2% 4,094 1.2%

อื่นๆ 5,363 1.5% 5,559 1.6%
สินทรพัยร์วม 356,222 100.0% 349,517 100.0%

เจา้หนี้การคา้ 26,745 7.5% 28,859 8.3%
ส่วนของเงนิกูถ้งึก าหนดช าระใน 1 ปี 14,132 4.0% 20,300 5.8%
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ถงึ
ก าหนดช าระใน 1 ปี 10,537 3.0% 11,330 3.2%

ผลตอบแทนคา้งจ่าย 3,361 0.9% 3,361 1.0%
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีค่้าง จ่าย
ถงึก าหนดช าระใน 1 ปี 10,903 3.1% 10,966 3.1%

อื่นๆ 26,190 7.4% 23,602 6.8%
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 91,868 26% 98,419 28%

หุน้กูแ้ละเงนิกูร้ะยะยาว 73,697 21% 66,890 19%

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 40,597 11% 36,724 11%

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีค่้างจ่าย 61,416 17% 58,781 17%

อื่นๆ 6,819 1.9% 6,302 1.8%
รวมหน้ีสิน 274,397 77% 267,116 76%

ก าไรสะสม 57,103 16% 57,109 16%

อื่นๆ 24,722 6.9% 25,292 7.2%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 81,825 23% 82,402 24%

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั
ไตรมาส 
2/2564

ไตรมาส 
1/2565

ไตรมาส 
2/2565

เงนิกูต่้อส่วนของผูถ้อืหุ้น 1.2 1.1 1.1

เงนิกูสุ้ทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุ้น 1.0 0.9 0.9

เงนิกูสุ้ทธต่ิอ EBITDA 0.8 0.8 0.9
เงนิกูสุ้ทธริวมหนี้สนิตามสญัญาเช่าและ
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีค่า้งจ่ายต่อ
EBITDA 2.3 2.1 2.2

อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.5 0.4 0.4

Interest Coverage 15.9 16.0 15.7

Debt Service Coverage Ratio 4.9 4.6 3.2

ผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) 36% 32% 32%

ตวัเลขจากงบก าไรขาดทุนเป็นตวัเลขตัง้แต่ต้นปี เทยีบใหเ้ป็นเตม็ปี

ตารางการช าระหนี้ ตารางช าระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่

ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 900
เมกะเฮิรตซ์

2600
เมกะเฮิรตซ์

7600
เมกะเฮิรตซ์

2H/2565 - 7,793 - - 1,715

2566 7,820 7,689 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 า 6 เดือนแรกของปี 2565
แหล่งท่ีมาของเงินทุน แหล่งใช้ไปของเงินทุน

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 39,459 เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 14,455

เงนิรบัจากการขายสนิทรพัย์ 68 ช าระใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีโ่ทรคมนาคม 3,474

ดอกเบี้ยรบั 87 ภาษเีงนิไดแ้ละช าระตน้ทุนทางการเงนิ 4,934

เงนิปันผลรบัและอื่นๆ 28 ช าระคนืเงนิกู้ 650

ช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 6,110

เงนิปันผลจ่าย 12,610

เงนิสดลดลง 2,591

รวม 42,232 42,232



บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน)
ค าอธิบายบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหารประจ าไตรมาส 2/2565

มุมมองของผูบ้ริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธใ์นปี 2565

รายได้จากการให้บริการหลกั • เตบิโตในอตัราเลขตวัเดยีวระดบัต ่า (จากเดมิเตบิโตในอตัราเลขตวัเดยีวระดบักลาง)

ก าไร EBITDA • คงทีถ่งึลดลงเลก็น้อย (จากเดมิเตบิโตในอตัราตวัเลขตวัเดยีวระดบัต ่า)

งบประมาณการลงทุน (ไม่รวมคล่ืนความถ่ี) • ประมาณ 30,000 ลา้นบาท (จากเดมิ 30,000-35,000 ลา้นบาท)

ปรบัคาดการณ์รายได้จากการให้บริการหลกัเป็น เติบโตในอตัราเลขตวัเดียวระดบัต า่ จากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ
แนวโน้มเศรษฐกจิไทยในครึง่ปีหลงัจะยงัคงเปราะบางแมจ้ะมสีญัญาณการฟ้ืนตวัในครึง่ปีแรก และจะชะลอตวัลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะเงนิเฟ้อและการปรบัขึ้นของ
ราคาพลงังานทัว่โลกและการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกทีเ่ป็นผลกระทบจากสงครามรสัเซยีรบกบัยเูครน ภาวะเศรษฐกจิถดถอยทัว่โลกสง่ผลกระทบตอ่การบรโิภคและ
ก าลงัซือ้ของภาคเอกชนในกลุม่ผูม้รีายไดน้้อยถงึปานกลางซึง่สง่ผลกระทบตอ่ระดบัราคาในตลาด อยา่งไรกต็าม เอไอเอส ยงัคงมุง่สรา้งรากฐานเพือ่น าไปสูก่ารเป็น “ผู้
ใหบ้รกิารโทรคมนาคมอจัฉรยิะ” หรอื “ Cognitive Tech-Co” และมุง่มัน่ในการสรา้งประสบการณ์การใชง้านทีเ่ป็นเลศิแก่ลกูคา้ของเรา

• ธรุกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ียงัคงมีแรงกดดนัอย่างต่อเน่ือง  ทา่มกลางภาวะแรงกดดนัจากตวัเลขเงนิเฟ้ออนัเป็นปัจจยัส าคญัที่กระทบต่อการใช้จ่ายของ
ผูบ้รโิภคโดยเฉพาะในกลุม่ผูม้รีายไดน้้อยถงึปานกลางใหเ้ปลีย่นไปใช้แพก็เกจทีถู่กลง เอไอเอส จะเพิม่สว่นแบ่งการตลาดในเชงิรายไดจ้ากการเป็นผูน้ าการ
ใหบ้รกิาร 5G ทีเ่หนือกวา่เพือ่ขยายการใหบ้รกิารกบักลุม่ลกูคา้ทีม่กี าลงัซือ้สงู และมุง่เสรมิความแขง็แกรง่ในดา้นการดแูลรกัษาฐานลกูคา้ดว้ยการวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิลกึ และเน้นการเสรมิสรา้งคุณภาพโครงขา่ย รวมถงึการสรา้งความผกูพนักบัลกูคา้ (customer engagement)

• ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตบา้นยงัคงเติบโตในระดบัท่ีสงูกว่าอตุสาหกรรม แมจ้ะมคีวามตอ้งการในตลาดทีล่ดน้อยลงตามการลดลงของการท างานทีบ่้าน เอ
ไอเอสยงัคงขยายการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้นในพืน้ทีใ่หมใ่นบรเิวณทีม่กีารเขา้ถงึทีไ่มเ่พยีงพอและสง่มอบการใหบ้รกิารทีเ่หนือกว่าใหก้บัลูกคา้ ซึง่เรา
ยงัคงด าเนินการเพื่อเพิม่ความครอบคลุมครวัเรอืนดว้ยกลยุทธ์การใหบ้รกิารหลากหลายในแพก็เกจเดยีวทัง้บรกิารมอืถอื เน็ตบ้านและคอนเทนต์ หรอื 
Fixed-Mobile-Contents Convergence (FMC) เพือ่ไปสูเ่ป้าหมายการเป็นผูเ้ลน่รายหลกัในธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตบา้นโดยยงัคงเป้าหมายผูใ้ช้บรกิาร 2.2 ลา้น
รายภายในปี 2565

• ธรุกิจบริการลูกค้าองค์กรยงัคงเติบโตในระดบัสองหลกั (double-digit growth) เรายงัคงมุ่งเน้นในการเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ และการสร้างความ
รว่มมอืกบัลกูคา้องคก์รเพือ่การเปลีย่นแปลงสูยุ่คดจิทิลั (Digital transformation) เพือ่สรา้งโอกาสทางธุรกจิและเตบิโตไปพรอ้มกบัเอไอเอส

ปรบัคาดการณ์ก าไร EBITDA คงท่ีถึงลดลงเลก็น้อย
เอไอเอสยงัคงมุง่เน้นสรา้งการเตบิโตของรายได ้ทา่มกลางความไมแ่น่นอนจากหลายกลุม่ธุรกจิรวมถงึจากปัจจยัทางเศรษฐกจิ ส่งผลต่อความทา้ทายในส่วนของก าไร
อนัเนื่องมาจากตน้ทุนทีเ่พิม่สงูขึน้ บรษิทัยงัคงมุง่เน้นในการด าเนินการเพื่อปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพทางดา้นตน้ทุนและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็
ตาม ในปีนี้ตน้ทุนจะไดร้บัผลกระทบจากคา่สาธารณูปโภคทีป่รบัตวัสงูขึน้ คา่ใชใ้นการขยายธรุกจิภายใตส้ภาวะการแขง่ขนัทีรุ่นแรง คา่ใช้จา่ยทีเ่พิม่เตมิในสว่นของคอน
เทนต์ (cost of content) เพิม่มาจากช่วงครึง่ปีหลงัของ 2564 จะยงัคงอยู่เพื่อเป็นบรกิารเสรมิใหก้บัลูกคา้ และค่าใช้จ่ายการตลาดทีเ่พิม่สงูขึ้นจากการฟ้ืนตวัตาม
เศรษฐกจิและจากปีทีแ่ลว้ทีม่คีา่ใชจ้า่ยในระดบัทีต่ ่าทีจ่ากการลอ็คดาวน์ในช่วงการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ทัง้นี้เอไอเอสจะยงัคงออกแคมเปญเพือ่ขยายและรกัษา
ฐานลกูคา้อยา่งตอ่เนื่องตลอดครึง่ปีหลงั

การลงทุนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือโอกาสในการเติบโต
เราคาดการณ์งบการลงทุนอยูท่ีป่ระมาณ 30,000 ลา้นบาท เอไอเอสตัง้เป้ารกัษาความเป็นผูน้ าในโครงขา่ยการใหบ้รกิาร 5G ในประเทศไทยทัง้ในดา้นความครอบคลุม
ของโครงขา่ยและความจขุองโครงขา่ยจากความตอ้งการการใชง้าน 4G/5G ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เพือ่มอบประสบการณ์ทีด่ทีีสุ่ดแก่ลกูคา้ดว้ยเทคโนโลยี 5G ทีด่ทีีสุ่ด 
และใหบ้รกิารบนคลืน่ความถีท่ีค่รบถว้น ตัง้แตค่ลืน่ความถีย่า่นต ่า ยา่นกลาง ตลอดจนคลืน่ความถีร่ะดบัมลิลเิมตร เพื่อมอบคุณภาพที่ดทีีสุ่ดใหแ้ก่ลูกคา้โดยเฉพาะใน
พืน้ทีท่ีม่อีตัราการใชง้าน 5G สงู

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายไม่ต า่กว่าร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิ
เอไอเอสมุง่มัน่ในการสรา้งการเตบิโตของธรุกจิในระยะยาว และสง่มอบผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้มาอยา่งสม ่าเสมอตอ่เนื่อง เอไอเอสจงึใหค้วามส าคญัตอ่การรกัษาสถานะ
ทางการเงนิใหแ้ขง็แกร่ง และมคีวามคล่องตวัเพื่อสรา้งการเตบิโตในอนาคต นโยบายการจ่ายเงนิปันผลจะจ่ายไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของก าไรสุทธ ิโดยนโยบายการ
จา่ยเงนิปันผลนี้จะท าใหเ้อไอเอสมกีระแสเงนิสดเพือ่เพิม่ความคลอ่งตวัทางการเงนิซึง่เป็นปัจจยัส าคญัตอ่การเป็นผูน้ าตลาด ความสามารถในการแขง่ขนั และโอกาสใน
การเตบิโตของธุรกจิ รวมถงึพรอ้มรบัตอ่สภาวการณ์ตา่งๆ ทีอ่าจเปลีย่นแปลง 

เอไอเอสยงัคงการจา่ยเงนิปันผลปีละสองครัง้จากผลการด าเนินงานบรษิทั และก าไรสะสมบนงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กบั
กระแสเงนิสด และแผนการลงทุน รวมถงึความจ าเป็น และความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคตของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย และการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กนิ
ก าไรสะสมทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั และ/หรอืมผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกตขิองบรษิทั และบรษิทัยอ่ย
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