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บทวิเคราะหส์ าหรบัผู้บริหาร
รายได้เติบโตหลงัขยายพ้ืนท่ีบริการ 4G เอไอเอสเดนิหน้าขยายพื้นทีบ่รกิาร 
และพฒันาคุณภาพเครอืขา่ย 4G เพื่อสรา้งประสบการณ์การใชง้านทีด่สี าหรบั
ลูกคา้ โดยปจัจุบนัมสีถานีฐานจ านวน 21,200 สถานีฐาน ครอบคลุม 65% ของ
ประชากร นอกจากนี้ ยงัมกีารเปิดตวัโฆษณาและแคมเปญด้านการตลาดเพื่อ
สรา้งการรบัรูข้องลูกค้าในเรื่องเครอืขา่ยของเอไอเอส ส่งผลให้รายได้จากการ
บรกิาร (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) ในไตรมาส 3/2559 เตบิโต 2.2% เมื่อ
เทยีบกบัปีทีแ่ล้ว และเพิม่ขึน้ 1.5% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีแ่ล้ว ในสภาวะทีม่ ี
การแขง่ขนักนัสูง นอกจากนี้เอดบับลวิเอน็ยงัได้ลงนามในสญัญาทดลองใชง้าน
เชงิพาณิชย์ส าหรบัคลื่น 2100 เมกะเฮริตซ์ของทโีอท ีโดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
เดอืนตุลาคม 2559  

 
แคมเปญมือถือยงัเป็นกลยุทธห์ลกัส าหรบัการหาลูกค้าใหม่และรกัษาฐาน
ลูกค้า หลงัจากเอไอเอสชนะประมูลใบอนุญาตใชค้ลื่น 900 เมกะเฮริตซ์ จงึได้
ชะลอแคมเปญแจกมอืถอืเพื่อยา้ยลูกคา้  2G ลง แต่ไดเ้ปลีย่นไปมุง่เน้นทีก่ารจดั
แคมเปญมอืถือส าหรบัลูกค้าที่มกีารใชง้านระดบักลางถึงระดบัสูงในระบบราย
เดือนเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และรกัษาฐานลูกค้าปจัจุบนั พร้อมไปกบัการสร้าง
เครอืขา่ย 4G ให้แขง็แกร่ง ส่งผลใหจ้ านวนลูกค้าในระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้ถึง 
295,900 เลขหมาย ส่วนจ านวนลูกค้าในระบบเตมิเงนิกม็กีารปรบัตวัดขีึน้ การ
จดัแคมเปญแจกมอืถอืและลดราคานี้ส่งผลให้ค่าใชจ้่ายการตลาดเพิ่มขึน้ และ
เกดิผลขาดทนุในส่วนการขายซมิและโทรศพัท ์-16% อย่างไรกต็าม การใชง้าน
วดิโีอสตรมีมิง่ทีเ่พิม่ขึน้ท าใหป้รมิาณการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเฉลี่ยเพิม่ขึน้เป็น 3 
กกิะไบต์/เลขหมาย/เดอืน ในไตรมาสนี้ เพิม่ขึน้จาก 2.6 กกิะไบต์ในไตรมาส 
2/2559 ส่วน EBITDA ลดลง 13% จากปีทีแ่ล้ว และลดลง 10% จากไตรมาสที่

แล้ว เป็นผลมาจากแคมเปญการตลาด การแจกและลดราคาค่าเครื่อง และ
ค่าใชจ้า่ยการใชเ้สาและอปุกรณ์ทีจ่า่ยใหแ้ก่ทโีอท ีซึง่เริม่ในไตรมาส 3/2559   
 
เอไอเอสเดินหน้าขยายพ้ืนท่ีบริการอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง ครอบคลุม 3 
ล้านครวัเรือนใน 28 จงัหวดั  ในไตรมาสทีผ่่านมา เอไอเอสไฟเบอร์ได้ขยาย
โครงข่ายให้ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ จงึสามารถท าการตลาดกบักลุ่มลูกค้าในวง
กว้าง (Mass market) ได้ดขี ึน้ ในไตรมาส 3/2559 ได้มกีารออกโฆษณาในสื่อ
หลกัเมื่อเดอืนสงิหาคม รวมทัง้เพิม่จ านวนทมีขายและตดิตัง้เพื่อให้ด าเนินการ
รวดเรว็ขึน้ ควบคู่กบัการใชช้่องทางจดัจ าหน่ายทีเ่อไอเอสมอียู่ ณ สิ้นไตรมาส 3 
เอไอเอสไฟเบอรม์ลีูกค้า 195,000 ราย เพิม่ขึน้จาก 115,000 รายในไตรมาส 2 
และ ARPU อยู่ที ่498 บาท   
 
ประมาณการส าหรบัปี 2559 ยงัคงเดิม ผลประกอบการ 9 เดอืนของปี 2559  
รายได้เพิม่ขึน้ 0.2% จากปีก่อน สอดคล้องกบัประมาณการทัง้ปี โดยมอีตัรา 
EBITDA margin 41.2% เทยีบกบัประมาณการที ่38-39% คาดว่าการแขง่ขนัใน
ตลาดจะเป็นปจัจยัส าคญัทีก่ดดนัผลประกอบการไปจนถงึสิ้นปี นอกจากน้ี การ
เร่งลงทุนส าหรบัโครงขา่ย 4G ท าใหใ้ชเ้งนิลงทุนโครงขา่ย (CAPEX) สูง โดย
ในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 ใชไ้ป 37,031 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัประมาณ
การที ่40,000 ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2559 เอไอเอสจะบนัทกึค่าใชจ้่ายส าหรบั
สัญญาทดลองใช้เชิงพาณิชย์ของคลื่น  2100 เมกะเฮิรตซ์ของ 
ทโีอท ี 

 
 
สภาวะตลาดและการแข่งขนัในไตรมาส 3/2559  
ในส่วนธรุกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที ่แมแ้คมเปญการแจกมอืถอืเพื่อยา้ยลูกคา้ 2G ในชว่งครึง่แรกของปี 2559 จะลดลง แต่การจดัแคมเปญแจกและลดราคามอืถอืยงัคงเป็น
กลยุทธห์ลกัทีผู่ใ้หบ้รกิารใชเ้พื่อเพิม่และรกัษาส่วนแบ่งตลาด โดยหนัมาใชแ้คมเปญในการหาลูกค้าระบบรายเดอืนด้วยการแจกหรอืลดราคาค่าเครื่องมอืถอืโดยให้
ลูกคา้ผกูสญัญา ส่งผลใหต้ลาดลูกคา้ระบบรายเดอืนเตบิโตขึน้  
 
ส่วนธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง มลีูกคา้ทีใ่ชง้านเทคโนโลยไีฟเบอร ์ (FTTH) เพิม่มากขึน้ โดยผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตไดข้ยายพืน้ทีบ่รกิารไฟเบอรเ์พิม่ และเปลีย่น
โครงขา่ย ADSL เป็นเทคโนโลยไีฟเบอรแ์ทน การแขง่ขนัในตลาดสูงขึน้โดยมุง่เน้นไปทีก่ารใหค้วามเรว็สูงขึน้ในราคาเดมิ ส่วนการดงึดูดลูกคา้ใหมจ่ะใชก้ารใหส้ว่นลด
พเิศษในระยะสัน้ ในขณะทีก่ารใหบ้รกิารทีร่วมอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง โทรศพัทม์อืถอื และทวีเีขา้ไวด้ว้ยกนั จะเป็นสิง่ที่สรา้งความแตกตา่งใหก้บัผูใ้หบ้รกิาร  
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สรปุผลการด าเนินงาน 
ณ ไตรมาส 3/2559 เอไอเอสมลีูกค้ารวมทัง้สิ้น 39.9 ล้านเลขหมาย เพิม่ขึน้ 518,400 เลขหมาย โดยลูกค้าระบบรายเดอืนอยู่ที ่6.1 ล้านเลขหมาย หรอืเพิม่ขึน้ 
295,900 เลขหมาย จากการท าแคมเปญโทรศพัทม์อืถอื รวมไปถงึการเปลีย่นจากระบบเตมิเงนิมาเป็นระบบรายเดอืน และอตัราการใชส้มารท์โฟนทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้ จาก
การขยายตวัของการใชง้านระบบรายเดอืนเขา้สู่กลุ่มลูกคา้ทีม่รีะดบัการใชง้านปานกลางมากขึน้ ท าใหร้ายได/้เลขหมาย/เดอืน (ARPU) ลดลงจาก 608 บาท เป็น 597 
บาท แต่อตัราการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต/เลขหมาย/เดอืน (VOU) ยงัคงเพิม่ขึน้จาก 3.4 กกิะไบต์ เป็น 4.1 กกิะไบต์ เนื่องจากการใชง้าน 4G และการดูวดิโีอบนมอืถอื
เพิม่ขึน้ ส่วนลูกคา้ระบบเตมิเงนิมจี านวน 33.8 ลา้นเลขหมาย เพิม่ขึน้ 222,500 เลขหมาย ทัง้นี้ แคมเปญการลดราคาหรอืแจกโทรศพัทม์อืถอืชว่ยสนบัสนุนการเตบิโต
ของลูกคา้ระบบเตมิเงนิ แต่การยา้ยจากระบบเตมิเงนิไปเป็นระบบรายเดอืน ท าใหอ้ตัราการเตบิโตของลูกคา้ระบบเตมิเงนิโดยรวมต ่ากว่าในระบบรายเดอืน ในไตรมาส
นี้ ARPU ของลูกค้าระบบเตมิเงนิอยู่ที ่186 บาท ลดลงเลก็น้อยจาก 188 บาท ในขณะที ่VOU อยู่ที ่2.7 กกิะไบต์ เพิม่ขึน้จาก 2.4 กกิะไบต์ แนวโน้มการโทรของ
ลูกคา้โดยรวมยงัคงลดลง โดยมอีตัราการโทรเฉลีย่อยู่ที ่226 นาท/ีเลขหมาย/เดอืน ลดลงจาก 246 นาท ี 
  
ธรุกิจมือถือ      

จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร ไตรมาส 3/2558 ไตรมาส 4/2558 ไตรมาส 1/2559 ไตรมาส 2/2559 ไตรมาส 3/2559 

ระบบรายเดอืน 5,363,200 5,431,200 5,412,400 5,812,800 6,108,700 

ระบบเตมิเงนิ 32,447,500 33,056,900 33,515,900 33,542,200 33,764,700 

รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 37,810,700 38,488,100    38,928,300  39,355,000 39,873,400 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 

ระบบรายเดอืน 143,300 68,000 -18,800 400,400 295,900 

ระบบเตมิเงนิ -2,393,700 609,400 459,000 26,300 222,500 

รวมจ านวนผู้ใช้บริการ -2,250,400 677,400 440,200 426,700 518,400 

ARPU (บาท/เลขหมาย/เดอืน) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 

ระบบรายเดอืน 630 612 608 608 597 

ระบบเตมิเงนิ 192 195 194 188 186 

เฉล่ีย 249 254 251 248 248 

MOU (นาท/ีเลขหมาย/เดอืน)   1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 

ระบบรายเดอืน 339 330 320 313               305  

ระบบเตมิเงนิ 283 286 272 234               213  

เฉล่ีย 291 292 279 246               226  

VOU (เมกะไบต/์เลขหมายทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต/เดอืน) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 

ระบบรายเดอืน 2,150 2,360 2,680 3,430 4,090 

ระบบเตมิเงนิ 1,680 1,910 2,030 2,380 2,670 

เฉล่ีย 1,770 2,000 2,160 2,590 2,960 

อตัราการใชเ้ครื่องโทรศพัท์      

โทรศพัทม์อืถอื 4G N/A N/A 16% 19% 24% 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 26,000 44,000 72,000 115,000 195,000 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 14,000 18,000 28,000 43,000 80,000 

ARPU (บาท/ราย/เดอืน) 667 615 583 520 498 
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สรปุผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือน 
รายไดร้วม (ไมร่วมค่าก่อสรา้ง) ส าหรบั 9 เดอืนแรก ปี 2559 เทา่กบั 110,830 ลา้นบาท ลดลง 4.0% เมื่อเทยีบกบัปีทีแ่ลว้ มสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายซมิ
และโทรศพัทร์วมกบัรายไดจ้ากการโทรทีล่ดลง สาเหตเุนื่องจากการแขง่ขนัแคมเปญแจกมอืถอืเพื่อยา้ยลกูคา้ในชว่งครึง่ปีแรกและแคมเปญลดราคามอืถอืในไตรมาส 
3/2559 จงึท าใหร้ายไดจ้ากการขายซมิและโทรศพัทล์ดลง 19% จากปีก่อน โดยอตัราก าไรของรายไดจ้ากการขายซมิและโทรศพัทเ์ทา่กบั -4.6% รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิาร (ไมร่วมคา่เชื่อมโยงโครงขา่ย) อยู่ที ่90,944 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 0.2% จากปีทีแ่ลว้ หากไมร่วมรายการพเิศษซึง่เป็นรายไดจ้ากระบบเตมิเงนิจ านวน 318 ลา้น
บาท ในไตรมาส 2/2558 รายไดจ้ะเพิม่ขึน้ 0.6% สาเหตุหลกัมาจากการแขง่ขนัทีสู่งและความไมแ่น่นอนของการใหบ้รกิารโครงขา่ย 2G-900 เมกะเฮริตซ ์ในชว่งครึง่ปี
แรก ชดเชยกบัการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตผา่นมอืถอืทีเ่พิม่ขึน้ 67% จากปีก่อน เป็น 3 กกิะไบต/์เลขหมาย/เดอืน  

ในดา้นค่าใชจ้า่ยส าหรบั 9 เดอืนแรก ปี 2559 ตน้ทนุค่าธรรมเนยีมคดิเป็นสดัสว่น 9.4% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไมร่วมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) ซึง่ถอืว่าเป็น
สดัส่วนทีสู่งแมจ้ะเปลีย่นมาสู่ระบบใบอนุญาตเป็นสว่นใหญ่ ทัง้นี้ เนื่องมาจากรายการพเิศษค่าธรรมเนยีม USO ในไตรมาส 1/2559 (หากไมร่วมรายการพเิศษนี้จะท า
ใหส้ดัส่วนตน้ทนุค่าธรรมเนยีมอยู่ที ่7% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไมร่วมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย)) ตน้ทนุโครงขา่ยเพิม่ขึน้อยู่ที ่9,745 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 40% จากปี
ทีแ่ลว้ เนื่องจากการขยายโครงขา่ย 4G รวมกบัค่าใชจ้า่ยในการใชเ้สากบัอปุกรณ์จากการทีจ่า่ยใหก้บัทโีอท ีเริม่ตัง้แต่ ไตรมาส 3/2559 ขณะทีค่า่ใชจ้า่ยในการขายและ
บรหิารเพิม่ขึน้ 51% จากปีทีแ่ลว้ เป็น  21,815 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้า่ยการตลาดทีเ่พิม่ขึน้เพราะแคมเปญมอืถอืทีอ่อกมาเพื่อดงึดูดลกูคา้ใหมแ่ละรกัษา
ฐานลกูคา้เก่า รวมถงึการออกโฆษณาเพื่อสรา้งการรบัรูเ้กีย่วกบัโครงขา่ยคุณภาพของเอไอเอส ส่งผลให ้EBITDA โดยรวม เทา่กบั 45,684 ลา้นบาท ลดลง 15% จาก
ปีทีแ่ลว้ และอตัรา EBITDA margin รวม อยู่ที ่41.2% ซึง่ยงัคงสูงกวา่ประมาณการทีค่าดว่าอตัรา EBITDA margin รวม จะอยู่ที ่38-39% ก าไรสุทธ ิอยู่ที ่24,198 ลา้น
บาท ลดลง 15% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน แต่หากไมร่วมรายการพเิศษค่าธรรมเนยีม USO และสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนไตรมาส 1/2559 ก าไรสุทธไิมร่วม
รายการพเิศษจะลดลง 12% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 

สรปุงบการเงินไตรมาส 3/2559 
รายได้ 
ในไตรมาส 3/2559 รายได้รวม (ไม่รวมค่าก่อสร้าง) อยู่ที่ 37,096 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 0.9% จากปีก่อน และเพิม่ขึน้ 1.7% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากรายได้
จากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม เมื่อเทยีบกบัปีก่อน การแขง่ขนัในการ
ลดราคาหรอืแจกเครื่องโทรศพัทใ์นไตรมาสนี้ กดดนัรายได้จากการขายซมิและ
โทรศพัท ์
 
รายได้จากการขายซิมและโทรศพัท์ อยู่ที ่5,064 ล้านบาท ลดลง 5.5% จากปี
ก่อน แต่เพิม่ขึน้ 3.7% จากไตรมาสก่อน ในไตรมาสนี้ ผูใ้หบ้รกิารได้แขง่ขนัใน
การท าแคมเปญโทรศพัทม์อืถอืกนัค่อนขา้งรุนแรง เพื่อหาลูกค้าใหม่และรกัษา
ฐานลูกคา้เดมิ ส่งผลใหเ้กดิผลขาดทนุจากการขายซมิและโทรศพัทใ์นไตรมาสนี้
เท่ากบั -16% เทยีบกบั -11% ในไตรมาส 3/2558 และก าไร 2.3% ในไตรมาส 
2/2559 
 
รายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช่ือมโยงโครงข่าย) อยู่ที ่30,626 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 2.2% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน และ 1.5% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน  
 รายได้จากการโทร อยู่ที ่12,494 ล้านบาท ลดลง 14% จากปีก่อน และ 

2.8% จากไตรมาสก่อน รายได้จากการโทรยงัคงได้รบัผลกระทบจากอัตรา
การใชง้านสมารท์โฟนทีสู่งขึน้ รวมไปถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีห่นัมาใช้
งานอนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอืมากขึน้ 

 รายได้จากการให้บริการข้อมูล อยู่ที ่16,242 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 18% จาก
ปีก่อน และ 4.7% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากโครงขา่ย 4G ทีเ่รว็ยิง่ขึน้ และ
โทรศพัทม์อืถอืทีร่องรบั 4G มรีาคาถูกลงและหาซื้อได้ง่ายขึน้ อตัราการใช้
งานอนิเทอร์เน็ตเฉลี่ยของลูกค้าอยู่ที ่3 กกิะไบต์/เลขหมาย/เดอืน ในไตร
มาสนี้ รายไดจ้ากการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอืคดิเป็น 47% ของรายได้
จากการใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) เพิม่ขึน้จาก 39% ในไตร
มาส 3/2558 และ 45% ในไตรมาส 2/2559  

 รายได้จากธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง ซึ่งถูกรวมอยู่ในรายได้อื่นๆ ใน
ไตรมาสที่ผ่านๆ มา ส่วนในไตรมาส 3/2559 นี้  รายได้จากธุรกิจ
อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงอยู่ที ่232 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 546% เทยีบกบัปีก่อน 
และ 59% เทยีบกบัไตรมาสก่อน เนื่องจากโครงขา่ยใยแก้วน าแสงทีพ่รอ้ม
ใหบ้รกิารครอบคลุม 3 ล้านครวัเรอืน ใน 28 จงัหวดั และจ านวนลูกค้าที่
เพิ่มขึน้ ปจัจุบนั เอไอเอสไฟเบอร์มลีูกค้า 195,000 ราย เพิม่ขึน้ 80,000 
รายจากไตรมาสก่อน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อรายอยู่ที ่498 บาท  

 รายได้จากบริการต่างประเทศ และรายได้อ่ืนๆ ประกอบไปด้วยรายได้
จากบรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิ(โรมมิง่) รายได้จากการโทรออกต่างประเทศ 
(IDD) และรายได้อื่นๆ ซึ่งในไตรมาส 3/2559 อยู่ที ่1,659 ล้านบาท ลดลง 
1.5% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน แต่เพิม่ขึน้ 0.6% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน  

 
ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสุทธิ (Net IC) อยู่ที ่51 ล้านบาท ลดลงจาก 143 ล้านบาท 
ในไตรมาส 3/2558 และ 85 ลา้นบาท ในไตรมาส 2/2559 
 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนรวม (ไมร่วมค่าก่อสรา้ง) อยู่ที ่20,768 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1.9% เมื่อเทยีบ
กบัปีก่อน และ 19% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสกอ่น โดยตน้ทนุการใหบ้รกิาร (ไมร่วม
ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) อยู่ที่ 13,537 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.1% จากปีก่อน 
เนื่องจากต้นทุนค่าธรรมเนียมทีล่ดลง ชดเชยกบัต้นทุนโครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้ และ
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ทีโอที ทัง้นี้  ต้นทุนการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมโยง
โครงขา่ย) เพิม่ขึน้ 20% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน จากค่าเสื่อมราคาทีเ่พิม่ขึน้ 
และค่าใชจ้า่ยทีจ่า่ยใหท้โีอท ี
 ต้นทุนค่าธรรมเนียม อยู่ที ่1,769 ล้านบาท ลดลง 47% เมื่อเทยีบกบัปี

ก่อน และ 20% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน ในไตรมาส 3/2559 ต้นทุน
ค่าธรรมเนียมคิดเป็น 5.8% ของรายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่า
เชื่อมโยงโครงขา่ย) เนื่องจากเอไอเอสให้บรกิารบนระบบใบอนุญาตอย่าง
สมบูรณ์ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2559 หลังจากช่วงมาตรการคุ้มครอง
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ผูใ้ชบ้รกิารเป็นการชัว่คราว (มาตรการเยยีวยา) สิ้นสุดลงในเดอืนมถิุนายน 
2559 

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อยู่ที ่6,156 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5% เมื่อ
เทยีบกบัปีก่อน ซึ่งเพิม่ขึน้เลก็น้อยเนื่องจากไตรมาส 3/2558 เป็นไตรมาส
สุดทา้ยทีม่คี่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัย ์2G ทัง้นี้ ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ 40% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน จากการ
ลงทนุในโครงขา่ยอย่างต่อเนื่อง  

 ต้นทุนโครงข่าย อยู่ที ่4,094 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 82% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
และ 31% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน โดยในไตรมาสนี้ เอไอเอสเริม่ช าระค่า
ใชเ้สาโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่เคยส่งมอบใหท้โีอท ีเป็นเงนิ 466 ล้าน
บาทต่อเดือน หรือ 1,400 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2559 หากไม่รวม
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ทโีอท ีต้นทุนโครงข่ายจะเพิ่มขึน้ 20% เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อน จากจ านวนสถานีฐาน 4G ทีเ่พิม่ขึน้เป็น 21,200 สถานี 

 ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ อยู่ที ่1,518 ลา้นบาท ลดลง 8.9% เมื่อเทยีบกบั
ปีก่อน จากการเปลี่ยนวธิกีารบนัทกึต้นทุนอุปกรณ์และค่าติดตัง้ของธุรกิจ
อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงตัง้แต่ไตรมาส 1/2559 จากบนัทกึค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 
เป็นบนัทกึเป็นสนิทรพัยท์นุและตดัจ าหน่าย อย่างไรกต็าม เมื่อเทยีบกบัไตร
มาสก่อน ตน้ทนุการใหบ้รกิารอื่นๆ ลดลง 2.9%  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที ่7,260 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 48% เมื่อเทยีบ
กบัปีก่อน และ 12% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน จากค่าใชจ้า่ยการตลาดทีเ่พิม่ขึน้
จากการท าแคมเปญส าหรบัการหาลูกคา้ใหมแ่ละรกัษาฐานลูกคา้เดมิ  
 ค่าใช้จ่ายการตลาด อยู่ที ่3,828 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 121% เมื่อเทยีบกบัปี

ก่อน และ 23% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน จากการท าการตลาดแคมเปญ
โทรศพัทม์อืถอืแก่ลูกคา้ทัง้ระบบรายเดอืนและระบบเตมิเงนิ รวมถงึการท า
โฆษณาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่การรบัรูข้องลูกคา้  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ที ่2,976 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 7.5% เมื่อเทยีบกบั
ปีก่อน และ 2% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน จากค่าใชจ้่ายพนกังานทีเ่พิม่ขึน้ 

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อยู่ที ่106 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 18% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน และ 5.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากการขยาย
ชอ่งทางจดัจ าหน่าย 

 ค่าใช้จ่ายการตัง้ส ารองหน้ีสูญ อยู่ที ่350 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 15% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน และ 9.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ในไตรมาสนี้ 
ค่าใชจ้า่ยการตัง้ส ารองหนี้สูญคดิเป็น 3.3% ของรายได้จากระบบรายเดอืน 
เทยีบกบั 3.1% ในไตรมาส 3/2558 และ 3.2% ในไตรมาส 2/2559 
 

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที ่1,311 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 183% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
และ 56% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบีย้เป็น 107,000 ล้านบาท เพื่อช าระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ และขยาย
โครงขา่ยการใหบ้รกิาร 
 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน อยู่ที ่67 ลา้นบาท โดยส่วนมากเป็นก าไรทีร่บัรูแ้ล้ว 
เทยีบกบัขาดทนุ 132 ลา้นบาท ในไตรมาส 3/2558 และก าไร 179 ล้านบาท ใน
ไตรมาส 2/2559 ก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นเกดิขึน้จากงบลงทนุคา้งจา่ย 

(CAPEX payables) เนื่องจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ในส่วนของ
หน้ีสนิสกุลเงนิต่างประเทศ บรษิทัไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งไวเ้ตม็จ านวน 
 
รายได้อ่ืนๆ อยู่ที ่94 ล้านบาท ลดลง 58% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากมี
บนัทกึรายการพเิศษรายไดอ้ื่นๆ ในไตรมาส 3/2558 ทัง้นี้ เมื่อเทยีบกบัไตรมาส
ก่อน รายไดอ้ื่นๆ ลดลง 20% 
 
ก าไร 
ในไตรมาส 3/2559 EBITDA อยู่ที ่15,257 ล้านบาท ลดลง 13% เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อน และ 10% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน เนื่องจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
เพิม่ขึน้เพื่อเสรมิความแขง็แกรง่ในการเป็นผูน้ าของเอไอเอส การแขง่ขนัทีสู่งขึน้ 
ท าให้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดในไตรมาสนี้ คดิเป็น 10.3% ของรายได้รวม สูง
กว่าระดบัปกติของบริษัทที่ 4-4.5% อย่างไรก็ตาม บรษิัทยังคงรกัษาอตัรา 
EBITDA margin รวม อยู่ที ่41.1% เนื่องจากมรีายได้เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ จากต้นทุน
ค่าเสื่อมราคาทีเ่พิม่ขึน้ตามการขยายโครงขา่ย และต้นทุนทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ 
ท าใหก้ าไรสุทธิลดลง 24% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน และ 32% เมื่อเทยีบกบัไตรมาส
ก่อน มาอยู่ที ่6,529 ล้านบาท หรอืคิดเป็นอตัราการก าไรสุทธเิท่ากบั 17.6% 
ลดลงจาก 23.4% ในไตรมาส 3/2558 และ 26.3% ในไตรมาส 2/2559 
 

ฐานะการเงิน  
ณ สิน้ไตรมาส 3/2559 เอไอเอสมสีนิทรพัยร์วม 271,503 ลา้นบาท ค่อนขา้งคงที่
จากไตรมาสทีแ่ล้ว แม้ว่าโครงข่าย ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้จากการ
ลงทุนในโครงข่าย 4G และ 3G อย่างต่อเนื่อง แต่สินค้าคงคลังประเภท
เครื่องโทรศพัทล์ดลงจากการจดัแคมเปญแจกมอืถือ หนี้สนิรวมอยู่ที ่235,278 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5.1% จากไตรมาสทีแ่ล้ว เนื่องจากมเีงนิกู้ยมืทีเ่พิม่ขึน้ คอื 
เงนิกู้ระยะสัน้ 10,600 ล้านบาท และเงนิกู้ระยะยาว 5,654 ล้านบาท เพื่อใชใ้น
การลงทุนและเงนิทุนหมุนเวยีน ดงันัน้ อตัราส่วนหนี้สินสุทธติ่อ EBITDA จงึ
เพิม่ขึน้เป็น 1.53 เทา่ และอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้
เพิม่ขึน้เป็น 2.94 เท่า ด้วยต้นทุนทางการเงนิโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 3.0% ต่อปี ส่วน
ของผูถ้อืหุน้ลดลง 23% เป็น 36,225 ล้านบาท จากการจ่ายเงนิปนัผลระหว่าง
กาลในเดอืนกนัยายนจ านวน 36,509 ลา้นบาท 
  

กระแสเงินสด 
ในรอบ 9 เดอืนของปี 2559 เอไอเอสมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน (ก่อน
หกัภาษ)ี เทา่กบั 50,811 ลา้นบาท ลดลง จาก 52,420 ล้านบาท ในรอบ 9 เดอืน
ของปีก่อน งบลงทุนทีใ่ชไ้ป (CAPEX) อยู่ที ่37,031 ล้านบาท หรอืคดิเป็น 41% 
ของรายไดก้ารใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) ซึ่งท าใหบ้รษิทัคงเหลอื
กระแสเงนิสดอสิระ (free cash flow) อยู่ที ่13,780 ล้านบาท  เงนิสดเพิม่ขึน้จาก
การกู้เงนิกู้ระยะยาวจ านวน 34,654 ล้านบาท และจากการกู้เงนิกู้ระยะสัน้
จ านวน 13,290 ลา้นบาท อย่างไรกต็าม เงนิสดลดลงจากการจ่ายเงนิปนัผลรวม 
36,509 ลา้นบาท และการช าระค่าใบอนุญาตใชค้ลื่น 900 เมกะเฮริตซ์ โดยช าระ
งวดแรกเป็นเงนิ 8,068 ล้านบาท ท าให้โดยสรุป บรษิัทมเีงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสดอยู่ที ่13,556 ลา้นบาท 
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งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาส 
3/2558                          

ไตรมาส 
2/2559                         

ไตรมาส 
3/2559                          %YoY %QoQ 

9 เดือน 
2558 

9 เดือน 
2559 

%YoY 

รายไดจ้ากการโทร (Voice) 14,478 12,855 12,494 -14% -2.8%       46,463  38,921 -16% 
รายไดจ้ากบรกิารขอ้มลู (Non-voice) 13,759 15,519 16,242 18% 4.7%       39,019  46,592 19% 

รายไดจ้ากธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู  36 146 232 546% 59%             55  480 771% 
รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอตัโนมตัิ และรายไดอ้ื่นๆ 1,683 1,649 1,659 -1.5% 0.6%        5,197  4,950 -4.7% 

รวมรายได้จากการให้บริการไม่รวม IC 29,956 30,169 30,626 2.2% 1.5%       90,734  90,944 0.2% 
รายรบัค่าเชือ่มโยงโครงขา่ย (IC) 1,456 1,431 1,405 -3.5% -1.8%        5,319  4,278 -20% 
รายไดจ้ากการขายซมิและโทรศพัท์ 5,356 4,882 5,064 -5.5% 3.7%       19,376  15,609 -19% 

รวมรายได้ (ไม่รวมค่าก่อสร้าง) 36,769 36,482 37,096 0.9% 1.7%     115,429  110,830 -4.0% 

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ (3,344) (2,223) (1,769) -47% -20%      (11,454) (8,580) -25% 

ค่าตดัจ าหน่าย (5,861) (4,403) (6,156) 5.0% 40%      (16,651) (14,536) -13% 

ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย (2,253) (3,120) (4,094) 82% 31%       (6,948) (9,745) 40% 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ (1,666) (1,563) (1,518) -8.9% -2.9%       (4,993) (4,677) -6.3% 

ต้นทุนการให้บริการไม่รวม IC (13,124) (11,309) (13,537) 3.1% 20%      (40,046) (37,538) -6.3% 

ตน้ทุนค่าเชือ่มโยงโครงขา่ย (IC) (1,314) (1,346) (1,354) 3.1% 0.6%       (4,764) (4,048) -15% 

ตน้ทุนการขายซมิและโทรศพัท์ (5,951) (4,768) (5,878) -1.2% 23%      (19,534) (16,326) -16% 

รวมต้นทุน (ไม่รวมค่าก่อสร้าง) (20,389) (17,424) (20,768) 1.9% 19%      (64,344) (57,913) -10% 

ก าไรขัน้ต้น 16,379 19,059 16,327 -0.3% -14%       51,085  52,918 3.6% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (4,896) (6,460) (7,260) 48% 12%      (14,448) (21,815) 51% 

ค่าใชจ้่ายการตลาด (1,733) (3,121) (3,828) 121% 23%       (4,692) (12,024) 156% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและพนกังาน (2,769) (2,917) (2,976) 7.5% 2.0%       (8,506) (8,534) 0.3% 

ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สญู (305) (320) (350) 15% 9.3%          (995) (954) -4.1% 

ค่าตดัจ าหน่ายในการขายและบรหิาร (90) (101) (106) 18% 5.2%          (256) (303) 18% 

ก าไรจากการด าเนินงาน 11,483 12,599 9,067 -21% -28%       36,637  31,103 -15% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (132) 179 67 -151% -62%             32  271 735% 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื่น 222 117 94 -58% -20%           451  328 -27% 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (463) (842) (1,311) 183% 56%       (1,362) (2,905) 113% 
ภาษเีงนิได้ (2,495) (2,456) (1,371) -45% -44%       (7,401) (4,581) -38% 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม 1 0 (17) -1,322% -14,424%               5  (17) -462% 

ก าไรสุทธิ 8,616 9,596 6,529 -24% -32%       28,361  24,198 -15% 

         

EBITDA (ลา้นบาท) ไตรมาส 
3/2558                          

ไตรมาส 
2/2559                         

ไตรมาส 
3/2559                          %YoY %QoQ 

9 เดือน 
2558 

9 เดือน 
2559 

%YoY 

ก าไรจากการด าเนินงาน  11,483   12,599   9,067  -21% -28%  36,637   31,103  -15% 
ค่าตดัจ าหน่าย  5,951   4,504   6,262  5.2% 39%  16,907   14,839  -12% 
(ก าไร)/ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์  75   -   -  -100% -  302   -  -100% 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  (38)  (35)  (39) 1.8% 12%  (136)  (110) -19% 
ค่าใชจ้่ายการเงนิอื่นๆ  (39)  (57)  (33) -16% -42%  (137)  (149) 8.4% 
EBITDA  17,431   17,012   15,257  -13% -10%  53,572   45,684  -15% 

อตัรา EBITDA margin (%) 47.4% 46.6% 41.1%   46.4% 41.2%  
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ฐานะการเงิน(ล้านบาท/ร้อยละ

ของสินทรพัยร์วม) 
ไตรมาส 2/2559 ไตรมาส 3/2559 

 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ไตรมาส 
1/2559 

ไตรมาส 
2/2559 

ไตรมาส 
3/2559 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  14,937  5.5%  13,556  5.0%  เงนิกูต่้อส่วนของผูถ้อืหุน้  1.65 1.94 2.94 
เงนิลงทุนระยะสัน้  35  0.0%  -    0.0%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุ้น 1.23 1.62 2.57 
ลกูหนี้การคา้  11,200  4.1%  10,826  4.0%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอ EBITDA 0.85 1.25 1.53 
สนิคา้คงเหลอื  7,175  2.7%  4,331  1.6%  อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.50 0.63 0.49 
อื่นๆ  6,139  2.3%  5,069  1.9%  Interest Coverage  17 12 16 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  39,487  15%  33,782  12%  Debt Service Coverage Ratio  3.8 2.7 1.7 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่  119,328  44%  117,353  43%  Return on Equity 83% 74% 90% 
โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 103,178 38% 112,111  41%     ตวัเลขจากงบก าไรขาดทนุเป็นตวัเลขตัง้แต่ตน้ปี เทยีบใหเ้ป็นเตม็ปี  

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  3,729  1.4%  3,942  1.5%  ตารางการช าระหน้ี  ตารางการช าระค่าใบอนุญาตใช้คล่ืน 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  2,322  0.9%  2,547  0.9%  ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 1800MHz 900MHz 
อื่นๆ  2,680  1.0%  1,768  0.7%  ไตรมาส 4/2559 - 23,943 - - 

สินทรพัยร์วม  270,724  100%  271,503  100%  2560 397 1,801 10,247 - 
เจา้หนี้การคา้  16,781  6.2% 14,712 5.4%  2561 - 2,799 10,247 4,020 
ส่วนของเงนิกูถ้งึก าหนดช าระใน 1 ปี  15,839  5.9%  26,387  9.7%  2562 7,789 2,664  -  4,020 
ผลตอบแทนคา้งจ่าย  5,362  2.0%  5,359  2.0%  2563 - 23,229  -  59,574 
อื่นๆ  24,914  9.2% 22,320 8.2%  2564 1,776 8,429  -   -  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  62,896  23%  68,779  25%  2565 - 8,182  -   -  

หุน้กูแ้ละเงนิกูร้ะยะยาว  75,898  28%  80,750  30%  2566 7,820 3,650  -   -  
อื่นๆ  85,045  31%  85,749  32%  2567 6,638 -  -   -  
รวมหน้ีสิน  223,839  83%  235,278  87%  2568 -  -   -   -  

ก าไรสะสม  21,187  7.8%  10,503  3.9%  2569 7,180  -   -   -  
อื่นๆ  25,697  9.5%  25,722  9.5%      
รวมส่วนผู้ถือหุ้น  46,885  17%  36,225  13%      
         
แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนในรอบ  9 เดือน 2559  (ลา้นบาท) 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน  แหล่งใช้ไปของเงินทุน  
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 50,811  เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 37,031 
เงนิกูย้มืระยะยาว 34,654  เงนิปนัผลจ่าย 36,509  
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 13,290  ช าระค่าใบอนุญาตใชค้ลื่น 8,068  
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนสุทธ ิ 304  ช าระเงนิกูร้ะยะยาว 5,550  
ดอกเบี้ยรบั 157  ภาษเีงนิได้ 9,567  
เงนิรบัจากการขายสนิทรพัย์ 17 ช าระตน้ทุนทางการเงนิและสญัญาเชา่ทางการเงนิ 1,505  
  เงนิสดเพิม่ 1,003 
รวม 99,233 รวม 99,233 

Credit Rating  

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

    S&P BBB+, แนวโน้ม: เป็นลบ  
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มมุมองของผูบ้ริหารต่อแนวโน้มและกลยทุธ์ในปี 2559 (คงเดิม)  

รายได้  รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไมร่วมคา่เชื่อมโยงโครงขา่ย) คาดวา่จะเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
 คาดว่ารายไดจ้ากการขายเครื่องโทรศพัทจ์ะลดลง และมอีตัราก าไรตดิลบจากการแขง่ขนัที่ค่อนขา้งสูง 

อตัรา EBITDA 
margin  

 คาดว่าอตัรา EBITDA margin รวมจะอยูท่ี ่38-39%   

เงินลงทุนโครงข่าย  คาดว่ากระแสเงนิสดในการลงทนุจะอยู่ทีป่ระมาณ 40,000 ลา้นบาท 
ค่าเส่ือมราคาและ
ค่าตดัจ าหน่าย 

 คาดว่าค่าเสื่อมราคาของโครงขา่ยจะลดลง 25% จากการตดัค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย ์2G ครบเมื่อสิน้สดุสญัญา 
รว่มการงานเมื่อเดอืนกนัยายน 2558 ชดเชยกบัการลงทนุในโครงขา่ย 3G/4G ทีเ่พิม่ขึน้ 

 คาดว่าดอกเบีย้คงคา้งจากใบอนุญาต 1800 เมกะเฮริตซ ์และ 900 เมกะเฮริตซ ์มตีน้ทนุประมาณ 1,200 ลา้นบาท ในปี 2559 
เงินปันผล  ยงัคงนโยบายจา่ยปนัผล 100% ของก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2559 

 
 
คล่ืน 900 เมกะเฮิรตซ ์ก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ในระยะสัน้ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว  
เอไอเอสชนะการประมลูคลื่น 900 เมกะเฮริตซ ์จ านวน 10เมกะเฮริตซ ์มอีายุใบอนุญาต 15 ปี จากการประมลูคลื่นรองทีส่องในเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา ซึ่งท าใหบ้รษิทั
สามารถใหบ้รกิาร 2G ต่อได ้และชว่ยรกัษาฐานรายไดจ้ากลกูคา้ 2G เอาไว ้อกีทัง้ชว่ยใหบ้รษิทัสามารถพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวได ้จากการมทีัง้
คลื่นความถีต่ ่าและคลื่นความถีสู่ง โดยในระยะสัน้ คลื่น 900 เมกะเฮริตซ ์จะถูกแบ่งใชใ้นการใหบ้รกิาร 2G แก่ลูกคา้ทีเ่หลอือกี 5.2 ลา้นราย ซึง่ลูกคา้ส่วนใหญ่กระจายตวั
ในต่างจงัหวดั โดยใชโ้ครงขา่ยทีเ่ชา่จากทโีอท ี ส่วนในพืน้ทีส่ าคญัอื่นๆ ทีป่รมิาณความตอ้งการใชง้านบรกิาร 3G และ 4G ยงัคงขยายตวั คลื่น 900 เมกะเฮริตซ์ จะช่วย
เพิม่ทัง้ดา้นความครอบคลุมและความจขุองโครงขา่ย ชว่ยเสรมิความแขง็แกรง่ของเอไอเอสในการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตผา่นมอืถอื และการรกัษาความเป็นผูน้ าในตลาด
ท าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
ชะลอการแจกมือถือเพ่ือย้ายลูกค้าจาก 2G ไป 3G แต่เตรียมงบการตลาดส าหรบัแคมเปญมือถือต่างๆ 
ตัง้แต่ตน้ปี เอไอเอสไดท้ าแคมเปญแจกมอืถอื เพื่อเปลี่ยนมอืถอืลูกค้าจาก 2G ใหเ้ป็น 3G/4G ทัง้นี้ บรษิทัสามารถใหบ้รกิาร 2G ได้ต่อเนื่องหลงัจากทีช่นะประมูลคลื่น 
900 เมกะเฮริตซม์า บรษิทัจงึจะชะลอการแจกมอืถอืในการเรง่ยา้ยลูกคา้ในปีนี้ออกไป เนื่องจากบรษิทัมรีะยะเวลาเพิม่เตมิ อย่างไรกต็าม จากการแขง่ขนัทีย่งัคงรุนแรง 
โดยเฉพาะในดา้นการท าแคมเปญลดราคาค่าเครื่องมอืถอื บรษิทัจงึจะยงัคงใชง้บการตลาดในการรกัษาฐานลูกคา้และส่วนแบ่งการตลาด 
 
รายได้ดีขึ้นเลก็น้อย 
การไดค้ลื่น 900 เมกะเฮริตซ ์ท าใหร้กัษาฐานลูกคา้และรายได ้2G ได ้โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากแคมเปญอดุหนุนค่าเครื่องมอืถอืทีบ่รษิทัไดท้ าไปใน 5 เดอืนแรกของปี ท า
ใหบ้รษิทัคาดว่ารายไดจ้ากการใหบ้รกิารจะสามารถเตบิโตขึน้เลก็น้อยจากการทีลู่กคา้ตอ้งการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตผา่นมอืถอือย่างมาก และคาดว่าอตัรา EBITDA margin 
จะอยู่ในชว่ง 38-39% โดยมปีจัจยัเรื่องการแขง่ขนัทีร่นุแรงเป็นตวักดดนั 
 
ขยายโครงข่ายไฟเบอรส์ าหรบัอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงเตม็พ้ืนท่ีตวัเมืองใน 28 จงัหวดั และครอบคลมุ 6.5 ล้านครวัเรือน 
จากทีเ่พิง่เปิดตวัไปในปีทีแ่ลว้ บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงของเอไอเอสยงัคงอยูใ่นชว่ยการขยายความครอบคลุมของโครงขา่ยใยแกว้น าแสง ดว้ยงบลงทนุ 7,000 ลา้น
บาทส าหรบัปีนี้ จะสามารถท าใหบ้รษิทัมโีครงขา่ยใยแกว้น าแสงพรอ้มใหบ้รกิารเตม็พืน้ที่ตวัเมอืงใน 28 จงัหวดั และครอบคลุมทัง้สิน้ 6.5 ลา้นครวัเรอืน โดยในไตรมาสที ่
3/2559 เอไอเอสไฟเบอรม์พีืน้ทีบ่รกิารกว่า 3 ลา้นครวัเรอืนใน 28 จงัหวดั โดยบรษิทัตัง้เป้าในการไดส้ว่นแบ่งการตลาดอย่างมนียัส าคญัในอกี 3 ปีขา้งหน้า จากการมเีงนิ
ลงทนุอย่างเหมาะสมและทมีงานทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
 
คงสดัส่วนการจ่ายเงินปันผล 100% ของก าไรสทุธิส าหรบัปี 2559 
บรษิทัมกีารจา่ยเงนิปนัผลปีละสองครัง้ โดยสดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผลขึน้อยู่กบัก าไรสุทธบินงบการเงนิรวม และก าไรสะสมบนงบการเงนิเดี่ยว เอไอเอสยงัคงมุ่งเน้นที่
โครงสรา้งเงนิทนุทีเ่หมาะสม โดยทีย่งัมคีวามพรอ้มดา้นการเงนิเพื่อการขยายธรุกจิต่อไป 
 
ข้อปฎิเสธความรบัผิดชอบ 
ในเอกสารฉบบันี้อาจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์ในอนาคตโดยใชป้จัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในหลายดา้นซึง่จะขึน้อยู่กบัความเสีย่งและความไม่แน่นอนต่างๆ    ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวรวมถึง แผนธุรกจิ  กลยุทธ์  และความเชื่อของบรษิทัฯ  รวมทัง้ขอ้มูลอื่นที่
ไมใ่ชข่อ้มลูทีเ่กดิขึน้ในอดตี    ตวัอย่างของค าทีใ่ชใ้นการคาดการณ์ในอนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา่”, “ตัง้ใจวา่, “ประมาณ”, “เชือ่วา่”, “ยงัคง”, “วางแผนวา่”  หรอืค าใดๆ ทีม่คีวามหมายท านองเดยีวกนั เป็นตน้ 
แมว้า่การคาดการณ์ดงักล่าวจะถูกจดัท าขึน้จากสมมตุฐิานและความเชือ่ของฝ่ายบรหิาร โดยอาศยัขอ้มลูทีม่อียู่ในปจัจุบนัเป็นพื้นฐานกต็าม  สมมตุฐิานเหล่านี้ยงัคงมคีวามเสีย่งและความไมแ่น่นอนต่างๆ ซึง่อาจจะท าให้ผลงาน ผลการด าเนินงาน   ความส าเรจ็ที่เกดิขึ้น
จรงิแตกต่างจากทีบ่รษิทัฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต    ดงันัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดงักล่าวจงึควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูขา้งตน้ อกีทัง้บรษิทั และผูบ้รหิาร/พนกังาน ไมอ่าจควบคมุหรอืรบัรองความเกีย่วขอ้ง ระยะเวลาทีจ่ะเกดิขึน้ หรอืความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าว 
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