
สรุปประเดน็ค ำถำมและค ำตอบส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้ ประจ ำปี 2563 
บริษัท แอดวำนซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ำกัด (มหำชน) 

วำระที ่1 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเกีย่วกับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 
 
ค ำถำม: เป้ำหมำยของบริษัทในปี 2563 มีอย่ำงไรบ้ำง ยังคงเตบิโตหรือได้รับผลกระทบจำก COVID-
19 มำกน้อยอย่ำงไร 

ผูถื้อหุน้: คณุวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์
ดว้ยบริการโทรคมนาคมท่ีเป็นบริการท่ีจ าเป็นส าหรับผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ท าให้มีแนวโน้มท่ีจะได้รับ
ผลกระทบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆในสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า และบริษัทคาดว่าธุรกิจ
โทรคมนาคมจะสามารถเติบโตไดส้งูกว่าอตัราการเติบโตของ GDP ในขณะท่ีเศรษฐกิจไทยมีสัดส่วนจากภาค
การท่องเท่ียวและภาคการสง่ออกท่ีสงูและพึ่งพาการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกซึง่ยงัคงมีความเสี่ยงจาก COVID-
19  
ในสถานการณท่ี์ยังมีความไม่แน่นอนนี ้ฝ่ายจัดการของเอไอเอสใหค้วามส าคญักับการปรบัตวัในการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือรกัษาและคงการเติบโตของรายไดจ้ากหน่วยธุรกิจตา่งๆ ในขณะท่ีหาแนวทางในการลดตน้ทนุและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ือคงกระแสเงินสดและความสามารถในการท าก าไร  นอกจากนี ้เรายังคง
แผนการลงทุนพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมในระยะยาวซึ่งจะทวีความส าคัญในช่วงหลังวิกฤติ จากความ
ตอ้งการของทัง้ลกูคา้ทั่วไปและลกูคา้องคก์รท่ีเพ่ิมสงูขึน้เพ่ือกา้วเขา้สูยุ่คดิจิตอลใหร้วดเร็วย่ิงขึน้ โดยเอไอเอสมี
ความแข็งแรงท่ีจะยงัคงแผนการลงทนุอย่างต่อเน่ือง ดว้ยความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดและสถานะทางการ
เงิน นอกจากนี ้บริษัทจะยงัคงสามารถสรา้งกระแสเงินสดเป็นบวกหลงัหกัคา่ใชจ้่ายการลงทนุ 
ค ำถำม: กำรบริกำรในเครือข่ำย 5G หำกมีกำรรองรับได้ทัง้ 4G และ 5G ในโทรศัพทเ์คลื่อนที ่จะมี
กำรคดิค่ำบริกำรเพิม่เตมิในส่วนทีเ่พิม่เตมิหรือไม่ เพรำะในบำงเครือข่ำย มี 5G เข้ำมำ แต่กม็ีกำรคดิ
ค่ำบริกำรเพิม่เตมิ แม้ว่ำจะไม่ได้สมัครใช้บริกำร แต่เมื่อมีกำรเปิดใช้ cellular กโ็ดนชำรจ์ค่ำบริกำร 
ผูถื้อหุน้: นางสาว สายสรุีย ์พินิจวราภรณ ์
บริการ 5G นัน้ไดเ้ริ่มเปิดใหบ้รกิารอย่างไมเ่ป็นทางการแลว้ตัง้แตเ่ดือนก.พ. 2563 ซึง่ในช่วงทดลองไมม่ีการคิด
คา่บริการเพ่ิมเติม อย่างไรก็ตามลกูคา้ท่ีมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการ 5G จะตอ้งสมคัรเพ่ือเปิดใชบ้ริการเป็น
บริการดงักลา่ว ทัง้นีห้ากไมส่มคัรการใชบ้ริการ 5G ลกูคา้ยงัสามารถใชบ้ริการ 4G บนเครื่องโทรศพัทท่ี์รองรบั 
5G ไดต้ามปกต ิ
วำระที ่2 พจิำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุน ประจ ำปี 2562 

ค ำถำม: To keep depreciation lower to user  
- Expand Useful Life of Assets 
- Expand Salvage Value 

      With summary of suggestion  



1) To reduce cost of borrowing 
2) To lower depreciation cost 
3) Appraise AIS’s cash flow management 

ผูถื้อหุน้: MR. BASANT KUMAR DUGAR 
การคิดค่าเสื่อมราคาจะตอ้งคิดบนหลกัเกณฑก์ารประเมินอายุของสินทรพัยท่ี์เหมาะสม โดยบริษัทไดป้ระเมิน
แลว้ว่าอายุของสินทรพัยม์ีอายุและมีมูลค่าซากท่ีเหมาะสมอยู่ท่ีระดับใด เพ่ือป้องกันกรณีท่ีราคาตลาดของ
สินทรัพย์ลดลงอย่างมีสาระส าคัญ หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวด เร็วท่ีท าใหมู้ลค่าของ
สินทรพัยน์ัน้ลดลง ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ก าไรของปีนัน้ๆ ได ้
วำระที ่8 พจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ Agenda 8 Others business (if any) 

ค ำถำม: เอไอเอสมีลูกค้ำถงึ 40 กว่ำล้ำนเลขหมำย แยกเป็นระดับ  VIP หรือเซเรเนดเป็นจ ำนวนร้อย
ละเท่ำใด และแจ้งว่ำ Ais ให้สิทธิประโยชนส์ ำหรับกลุ่ม Serenade มำกกว่ำลูกค้ำรำยย่อย ในขณะที่
ค่ำยอืน่แม้จะแบ่งระดับลูกค้ำ แต่ใส่ใจดูแลตรวจสอบรับผิดชอบลูกค้ำทั่วไปได้ดกีว่ำ 

ผูถื้อหุน้: คณุกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์
AIS ใหค้วามใส่ใจและดูแลการบริการลูกคา้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทตระหนักเสมอว่าความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรียน ของลูกคา้เป็นขอ้มูลส าคญัท่ีบริษัทจะน าไปปรบัปรุงสินคา้และบริการของเราใหด้ี
ย่ิงๆขึน้ไป ตัวอย่างเช่น เรามีศูนยร์ับเรื่องรอ้งเรียนจากลูกคา้ในทุกช่องทาง ซึ่งจะมีการดูแลรับผิดชอบ ให้
ความส าคญัต่อการตรวจสอบความถกูตอ้ง และติดตามแกไ้ขปัญหาของลกูคา้ทกุเคสอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่
มีการแบ่งแยก สว่นในเรื่องสิทธิประโยชนน์ัน้ บริษัทใหค้วามส าคญัอย่างย่ิงในการดแูลลกูคา้ทกุกลุม่และทกุราย
เพ่ือใหไ้ดร้บัความพึงพอใจสงูสุด อาทิเช่น โครงการ AIS360 เป็นโครงการท่ีช่วยดูแลลกูคา้ทุกกลุ่มทุกรายใน
ทุกๆดา้น ทัง้ช่องทางการติดต่อ สิทธิพิเศษผ่าน AIS Points, AIS Privileges และกิจกรรมต่างๆ ส่วนลูกคา้ใน
กลุ่ม Serenade ซึ่งมีประมาณ16% ของลูกคา้ทั้งหมด ก็จะไดร้ับการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์จากโครงการ 
Serenade program เพ่ือการตอบโจทย ์Life Style ของลกูคา้ในกลุม่นีเ้ช่นกนั 
ค ำถำม: กำรทิง้ E-wasteกับ ais ควรมีแรงจูงใจ เช่น มีโครงกำรเก่ำแลกใหม่ น ำขยะ electronic มำทิง้
แล้วมีสิง่ตอบแทนเช่นใหแ้ต้ม ais point 

ผูถื้อหุน้: คณุกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์
ส าหรบัขอ้แนะน าส าหรับโครงการ e-waste ทางทีมงานใคร่ขอขอบพระคุณ และขอนอ้มรบัไวเ้พ่ือใชพ้ัฒนา
ต่อไปใหโ้ครงการมีความน่าสนใจ และไดร้ับผลตอบรับท่ีดีย่ิงขึน้ในอนาคต ทั้งนีเ้อไอเอสมีแผนการพัฒนา
โครงการ E-waste อย่างต่อเน่ืองโดยมีการขยายการด าเนินงานไปยังเครือข่ายพันธมิตรในหลายส่วนภายใต้
แคมเปญ คนไทยไร ้E-waste ซึ่งมีการเปิดจุดรบัขยะอิเล็กทรอนิกสไ์ปแลว้กว่า 1,806 จุดทัว้ประเทศ พรอ้มกบั
การสรา้งการรบัรูแ้ละเชิญชวนคนไทยรว่มทิง้ E-waste อย่างถกูตอ้ง 



และยงัไดจ้ดักิจกรรมพิเศษรว่มกบั Eco life application โดยทกุคนท่ีทิง้ E-waste สามารถสะสมแตม้เพ่ือแลก
ของรางวลัไดจ้ากสินคา้และบรกิารที่ระบใุน Application  และจะยงัมีกิจกรรมเพ่ือกระตุน้การรบัรูแ้ละเชิญชวน
คนไทยเขา้รว่มโครงการตลอดทัง้ปี 2563 
ค ำถำม: Can AIS Issue AGM minutes to all shareholders within 15 days through TSD? 

ผูถื้อหุน้: MR. Basant Kumar Dugar 
บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้และน าส่งส  าเนารายงานการประชุมดงักล่าวแก่หน่วยงานก ากบัท่ี
เก่ียวขอ้ง อาทิ กระทรวงพาณิชย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเผยแพร่บนเว็ปไซตข์องบริษัทและ
น าส่งส  าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านระบบสารเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ (SETLINK 
หรือ TSD Issuer portal) ภายในระยะเวลา 14 วนันบัจากวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ค ำถำม: AIS ต้องเพิม่ข้อบังคับกำรประชุมแบบ e-meeting หรือไม่ 

ผูถื้อหุน้: คณุกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์
ตามค าแนะน าของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หากบริษัทไม่ไดม้ีขอ้หา้มเก่ียวกบัการประชุมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกสไ์วใ้นขอ้บังคบับริษัท บริษัทก็สามารถเพ่ิมทางเลือกใหป้ระชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบับริษัทแต่อย่างใด ทัง้นี ้เป็นไปตามค าชีแ้จงของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ในหนงัสือลง
วนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ท่ีไดใ้หแ้นวทางไวว้่า “หากขอ้บงัคบับริษัทไม่ไดก้  าหนดหรือหา้มวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสไ์วเ้ป็นการเฉพาะ และบริษัทนั้นประสงคจ์ะจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสก์็สามารถ
ด าเนินการได”้ อย่างไรกต้าม ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 บริษัทมิไดด้  าเนินการประชุม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์แต่เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่เชือ้ไวรสั และอ านวยความ
สะดวกแก่ท่านผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้จ ากัดในการเดินทาง บริษัทไดจ้ดัเตรียมการถ่ายทอดสด (Live Broadcast) การ
ประชมุสามญัผูถื้อประจ าปี 2563 เป็นกรณีพิเศษ ส าหรบัสถานการณปั์จจบุนั 
ค ำถำม: อัตรำค่ำบริกำรมีแนวโน้มทีล่ดลงเร่ือยๆ ในอนำคตบริกำร 2G และ 3G จะใหบ้ริกำรฟรีได้
ไหม 
ผูถื้อหุน้: คณุกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์
อัตราค่าบริการเมื่อเทียบต่อหน่วย (ปริมาณการใช้ข้อมูลดาต้า) มีแนวโน้มท่ีลดต ่าลงจากการลงทุนใน
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสงูขึน้ รวมถงึการประหยดัตอ่ขนาดจากปริมาณการใชง้านท่ีเพ่ิมสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
ส าหรบับริการบนเทคโนโลยี 2G และ 3G นัน้ มีแนวโนม้ท่ีผูใ้ชบ้ริการจะลดลงจากการทยอยยา้ยไปใชง้านใน
เทคโนโลยี 4G และ 5G อย่างไรก็ตามผูใ้หบ้ริการยงัคงเปิดใหบ้ริการ 2G และ 3G เพ่ือรองรบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการ โดยท่ีตน้ทุนส าหรบัการใหบ้ริการดงักล่าวยังใกลเ้คียงกับในอดีต ดงันัน้ทางผูใ้หบ้ริการจึงมีความ
จ าเป็นท่ียงัคงตอ้งเก็บคา่บริการเพ่ือหารายไดม้ารองรบัตน้ทนุการในบริการใน 2G และ 3G ตอ่ไป 
นอกจากนี ้ในแง่ของประสิทธิภาพของโครงข่ายและการบริหารตน้ทุน เทคโนโลยี 4G และ 5G สามารถ
ใหบ้ริการในระดบัท่ีเทคโนโลยี 2G และ 3G ใหบ้ริการอยู่ แต่ดว้ยตน้ทุนท่ีดีกว่า โดยปกติแลว้เมื่อมีการพัฒนา



ไปสู่เทคโนโลยีใหม่ การใหบ้ริการบนเทคโนโลยีเดิมจะทยอยปิดตวัลงเพ่ือประหยดัตน้ทนุทัง้ในแง่โครงข่ายและ
คลื่นความถ่ี 
ค ำถำม: สถิติกำรร้องเรียนของลูกค้ำกรณีถูกเก็บเงินเกินจริงมีมำกน้อยเพียงใดในแต่ละปี ได้รับ
ชดเชยคืนกี่% โดยช่วงฉลอง 30 ปี AIS ครบ 41 ล้ำนเลขหมำย มีกำรถูกเรียกเก็บค่ำโทรต่ำงประเทศ
ทัง้ทีไ่ม่ได้ใช้บริกำรตำมทีเ่คยมีข่ำวว่ำอำจถูก”แฮก” จริงๆ แล้วต้องร้องเรียนถงึ กสทช. หรือไม่ แม้ว่ำ
ค่ำใช้จ่ำยทีถู่กหกัไปจะเพยีง 100-200 บำท 
ผูถื้อหุน้: คณุกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์
บริษัทฯมีการก าหนดคุณภาพการใหบ้ริการ (Quality of Service standards)  โดยมีตวัชีว้ดัในหลายหัวขอ้ซึ่ง
หนึ่งในนัน้คือ “อตัราขอ้รอ้งเรียนท่ีเก่ียวกับขอ้ผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการ” โดยการวดัผลในปี 2019 
บริษัทมีจ านวนขอ้รอ้งเรียนเป็นคา่เฉลี่ยเพียงรอ้ยละ 0.0085 ตอ่เดือนเท่านัน้ 
อีกทัง้บริษัทมีมาตรฐานการดแูลรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูลกูคา้และระบบสื่อสารโทรคมนาคมท่ีเขม้แข็งและ
ดูแลอย่างเขม้ขน้ ส  าหรับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2019  ซึ่งมีเวบไซตป์ลอม แอบอา้งสิทธิ
ประโยชนโ์ดยจดัสง่ลิงค ์ล่อลวงใหล้กูคา้เกิดความเสียหาย หรือมีการโทรไปต่างประเทศ นัน้  บริษัทฯไดท้ าการ
ประชาสมัพันธผ์่านสื่อเพ่ือแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริการเพ่ิมความระมดัระวงั ไม่หลงเช่ือเว็บไซตป์ลอม หรือส่งต่อขอ้มลู
เพ่ือใหเ้กิดความเสียหายแก่บคุคลอื่นๆ รวมถงึแนะน าวิธีการป้องกนั และตรวจสอบลิงคป์ลอมท่ีเขา้มาเพ่ือไม่ให้
ตกเป็นเหย่ือของผูไ้มป่ระสงคด์ีเหลา่นี ้ 
ค ำถำม: AIS ควรรับซือ้เคร่ืองโทรศัพทม์ือถอืเก่ำ เพื่อน ำไปก ำจัดขยะอเิล็กทรอนิกสอ์ย่ำงถูกต้อง โดย
มีเงือ่นไขสมเหตุสมผล เช่น  

1) เจ้ำของเคร่ืองต้องเป็นลูกค้ำ AIS นำน (5,10,15 ปี)  
2) ต้องซือ้เคร่ืองใหม่ของ AIS ทนัท ี 
3) รำคำรับซือ้เคร่ืองเก่ำใช้เป็นส่วนลดเคร่ืองใหม่เทำ่น้ัน (ไม่จ่ำยเงนิสด) 
4) อืน่ๆ ที ่AIS เหน็ควรก ำหนดเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม  

ผูถื้อหุน้: นาย เศรษฐศกัดิ ์เอ่ียมสมัฤทธ์ิ 
เอไอเอสมองเห็นถงึความส าคญัของปัญหาขยะอิเลก็ทรอนิกสห์รือ E-waste ท่ีมีแนวโนม้สงูขึน้และสง่ผลกระทบ
ต่อคณุภาพชีวิตของคนไทยและสิ่งแวดลอ้ม โดยเอไอเอสรว่มเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจดัการ e-waste อย่าง
ถูกตอ้งภายใตแ้คมเปญคนไทยไร ้E-Waste ซึ่งในช่วงปี 2020 นีไ้ดส้ื่อสารใหค้นไทยไดต้ระหนกัถึงอนัตรายของ 
E-waste หากทิง้อย่างไม่เหมาะสม โดยเปิดจุดรบัทิง้ท่ี AIS shop, ท่ีท าการไปรษณียท์ั่วประเทศ, เซนทรลั และ
เครือข่ายพนัธมิตรกว่า 1,806 จุดทั่วประเทศ และยงัมีกิจกรรมร่วมสนกุใหก้บัผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ โดยการดาว
โหลด Eco Life application เพ่ือสะสมคะแนนในการทิง้ E-waste ทุกครั้งและมิสิทธ์ิแลกสินคา้หรือบริการ
ภายใน application โดยแคมเปญนีจ้ะเป็นโครงการะยะยาวท่ีจะมีการสื่อสารและกิจกรรมพิเศษต่อไป ส าหรบั
ขอ้แนะน าส าหรบัโครงการ e-waste ทางบริษัทขอขอบพระคุณและขอรบัไวเ้พ่ือใชพ้ัฒนาต่อไปใหโ้ครงการมี
ความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ 
ค ำถำม:  



1) ขอทรำบว่ำคดีควำมทีมู่ลค่ำจ ำนวนมำกของบริษัทมีคดีทีม่ีควำมเสี่ยงทีจ่ะส่งผลกระทบต่อผล
กำรด ำเนินกำรของบริษัทหรือไม่ 

2) เป้ำหมำยของบริษัทในปี 2563 มีอย่ำงไรบ้ำง ยงัคงเตบิโตหรือได้รับผลกระทบจำก COVID-
19 มำกน้อยแค่ไหน 

3) ในกรณีประมูลคลื่น 5G ในต้นทุนทีสู่งมำก แต่ยังไม่ชัดเจนว่ำจะสร้ำงรำยได้ตอบแทนทีคุ้่มค่ำ
ในระยะเวลำทีแ่น่นอน ขอทรำบว่ำยังไม่มีแผนงำนของรำยได้ 5G หรือประมำณกำรสร้ำง
รำยได้โดยวิธีใด ในขณะทีบ่ริษัทยังคงมีภำระช ำระค่ำคลื่นทีป่ระมูลมำ บริษัทจะมีวิธีกำรใดที่
จะสร้ำงรำยได้ชดเชยค่ำใช้จ่ำยทีย่ังคงเพิม่มำกขึน้ 

4) ภำวะทีปั่จจุบันเศรษฐกจิมีปัญหำมำก หนีเ้สียกม็ำก บริษัทจะมีแนวทำงกำรลดค่ำใช้จ่ำยกำร
ด ำเนินงำนมำกน้อยกี ่% เมื่อเทยีบกับปี 2563/2562 เพรำะรำยได้ของธุรกิจอำจไม่เตบิโต
เหมือนก่อนหน้ำนี ้

ผูถื้อหุน้: นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์
1) ปัจจบุนั บริษัทยงัไมม่ีคดีความใดๆ ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท ซึง่หากขอ้พิพาท

ใดท่ีอาจมีความเสี่ยงตอ่ผลการด าเนินงาน ทีมงานกฎหมายของ AIS จะมีการพิจารณาและตัง้ส  ารอง
ไวอ้ย่างเหมาะสม 

2) จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมแลว้ถือว่า
ธุรกิจโทรคมนาคมไดร้บัผลกระทบค่อนขา้งนอ้ยเมื่อเทียบกบัธุรกิจอื่น และยงัคงมีแนวโนม้การเติบโต
ในระยะกลางและระยะยาวท่ีดี จากแนวโนม้การพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทลัที่มากขึน้ 
โดยเป้าหมายของบริษัทในปี 2563 ยังคงเน้นให้สรา้งความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี พรอ้มกับการขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอรเน็ตบ้าน ดว้ยการขยายความ
ครอบคลุมไปใน 77 จังหวดั โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีมีความตอ้งการใชง้านไฟเบอร ์รวมถึงไดพ้ฒันาทีม
ขายและเทคนิคใหพ้รอ้มรองรบัลูกคา้มากขึน้ และมุ่งเนน้ขยายรายไดใ้นธุรกิจการใหบ้ ริการลูกคา้
องคก์ร ท่ีก าลงัเติบโตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมีความตอ้งการใชบ้ริการทัง้ EDS, คลาวดแ์ละดาตา้เซ็น
เตอรม์ากขึน้ 

 
3) คลื่นท่ีเอไอเอสประมลูมาจะช่วยเสริมความแข็งแกรง่ของความเป็นผูน้  าในอตุสาหกรรม ช่วยใหส้ง่มอบ

บริการดิจิทัลท่ีสรา้งความแตกต่างในแง่ประสบการณ์ของลูกคา้ทั่วไป โดยเอเอไอสจะสามารถเพ่ิม
รายไดจ้ากการน าเสนอบริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มตน้ของการให ้5G บริษัทจะ
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีมูลค่าสูง ท่ีมีความตอ้งการใช้งาน 5G ซึ่งจะช่วยเพ่ิมรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
ผู้ใช้บริการให้กับบริษัท นอกจากนี้ด้วยบริการใหม่ๆ อาทิ การรับชมคอนเทนต์เสมือนจริงผ่าน
เทคโนโลยี AR/VR จะเป็นบริการท่ีช่วยสรา้งมลูค่าเพ่ิมและเสริมรายไดใ้หก้บับริษัท อีกทัง้สามารถต่อ
ยอดการใหบ้ริการกับลูกคา้องคก์ร เช่น การใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตแบบไรส้าย การใหบ้ริการ Video 
Analytic เป็นตน้  และสรา้งรายไดเ้พ่ิมเติมจากกลุ่มลกูคา้องคก์ร ซึ่งมีความตอ้งการน าบริการ 5G ไป



ใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ ซึ่งสามารถให้บริการไดท้ั้งบริการท่ีแตกต่างกับไปเฉพาะ
อตุสาหกรรม  
นอกจากนีค้ลื่นความถ่ีท่ีประมลูมาในครัง้นีย้งัสามารถใหบ้ริการไดโ้ดยไม่จ ากดัเทคโนโลยี โดยบริษัท
ไดใ้ชค้ลื่น 2600MHz เขา้มาเสริมการใหบ้ริการ 4G ซึ่งมีความตอ้งการท่ีสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง โดย
ในปัจจบนัคลื่น 2600 MHz ไดช้่วยรองรบับริการดาตา้คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 20 ของการใชง้าน 

4) เอไอเอสไดค้วบคมุค่าใชจ้่ายต่างๆ อาทิ การลงทุนในโครงข่ายใหม้ีประสิทธิภาพ ค่าใชจ้่ายการตลาด
และค่าใชจ้่ายในการบริหาร เพ่ือรกัษาความสามารถในการท าก าไร โดยจะเห็นไดจ้ากในช่วงครึ่งแรก
ของปี 2563 ค่าใชจ้่ายการขายและบริหารลดลง 7.5% จากปีก่อนหนา้ โดยค่าใชจ้่ายการตลาดลดลง 
12% จากปีก่อนหนา้ซึ่งมีสาเหตุจากการลดลงของกิจกรรมทางการตลาด ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายการ
บริหารและอื่นๆ ลดลง 6% จากปีก่อนหนา้จากความพยายามในการควบคุมตน้ทุนทั้งค่าใชจ้่าย
เก่ียวกบัพนกังาน และคา่เช่าพืน้ท่ี สง่ผลใหโ้ดยรวมใชช้่วงครึง่แรกของปี EBITDA ยงัคงเติบโตได ้1.8% 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ นอกจากนีบ้ริษัททั้งยังไดน้  าเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเขา้มาปรับใชใ้นการ
ด าเนินธุรกิจ ทัง้นีเ้พ่ือท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดตน้ทนุไดใ้นระยะยาว 

 


