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 บทวิเคราะหโ์ดยสรปุ
สร้างโครงข่าย 4G ครอบคลุม 98% ของประชากรภายในหน่ึงปี  ปี 2559 
เป็นปีทีเ่อไอเอสใหค้วามส าคญักบัการขยายพื้นทีใ่หบ้รกิาร 4G และโครงขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง ดว้ยเงนิลงทนุ 47,554 ลา้นบาท หลงัจากเปิดใหบ้รกิาร 
4G บนคลื่นความถี ่1800x15 เมกะเฮริตซ ์ไปเมื่อเดอืนมกราคม 2559 เอไอเอส
เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่ อง โดยได้ด าเนินการดังนี้  1) ได้ร ับ
ใบอนุญาตการใช้คลื่น 900x10 เมกะเฮิรตซ์ 2) น าเทคโนโลยี Carrier 
Aggregation มาเสรมิในพื้นทีใ่นเมอืง 3) ร่วมมอืกบัทโีอทเีพื่อทดลองใหบ้รกิาร
เชงิพาณิชย์บนคลื่น 2100x15 เมกะเฮริตซ์  ขณะที่ภาพรวมของการแข่งขนั
ยงัคงเน้นการออกแคมเปญแจกและลดราคามอืถอืเพื่อดงึดูดลูกคา้ใหมแ่ละรกัษา
ฐานลูกค้าเก่า แม้จะมีแรงกดดันจากการแข่งขนั รายได้จากการให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนปรบัตัวดีขึ้น 1% จากปี 2558 เนื่องจากโครงข่าย 4G ที่
ครอบคลุมและความนิยมใชส้มารท์โฟนทีเ่พิม่ขีน้  

เดินหน้าสร้างธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเรว็สูงเพ่ือเป็นฐานรายได้ใหม่ 
หลงัจากทีเ่อไอเอส ไฟเบอรเ์ปิดใหบ้รกิารมาเป็นปีทีส่อง ได้มผีูใ้ชบ้รกิาร ณ สิ้น
ปี 2559 รวม 301,500 ราย และมโีครงขา่ยครอบคลุม 28 จงัหวดั การแขง่ขนัใน
ตลาดสูงขึน้โดยผูใ้หบ้รกิารต่างออกแคมเปญทัง้รปูแบบลดค่าบรกิารในช่วงสัน้ๆ 
และการปรบัเพิม่ความเรว็ในอตัราค่าบรกิารเทา่เดมิ เพื่อดงึดูดทัง้ลูกค้ารายใหม่
และลูกคา้ทีต่อ้งการเปลีย่นจาก ADSL มาเป็นไฟเบอร์ ในระหว่างปี 2559 เอไอ
เอสไดพ้ฒันาประสทิธภิาพในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถงึขยายช่องทาง
และตวัแทนจ าหน่าย ณ ไตรมาส 4/2559 รายไดจ้ากธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็
สูงคดิเป็นสดัส่วน 1.2% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารและมอีตัราการเตบิโตของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 35,000 คนต่อเดอืน ซึง่นบัไดว้่าอยู่ในระดบัเทยีบเท่ากบัผูใ้หบ้รกิาร
หลกัในตลาด 

รายได้ปรับตัวขึ้นในช่วงคร่ึงปีหลังท่ามกลางสภาวะการแข่งขันท่ี
รนุแรง   รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) เตบิโต 1.6% 
สอดคล้องกบัประมาณการที่คาดไว้ ส่วนค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึน้เป็น 
10.5% ของรายได้รวม เนื่องจากแคมเปญแจกและลดราคามือถือมูลค่ารวม
ประมาณ 10,000 ล้านบาท (รวมแคมเปญอุดหนุนใหลู้กค้า 2G ไปใชง้าน 3G) 
ในปี 2559 ต้นทุนโครงขา่ยเพิม่ขึน้จากการขยายโครงขา่ยและค่าใชจ้่ายการใช้
คลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮริตซ์ เสา และอุปกรณ์โครงขา่ยแก่ทโีอทเีป็นเงนิ 
3,775 ลา้นบาท ส่วนอตัรา EBITDA margin อยู่ที ่39.9% สูงกว่าประมาณการ
เลก็น้อย เนื่องจากการท าขอ้ตกลงพนัธมติรทางธรุกจิกบัทโีอทเีริม่ตน้ชา้กว่าเดมิ
ที่ประมาณการ และมกี าไรสุทธิ อยู่ที่ 30,667 ล้านบาท ลดลง 22% จาก 
EBITDA ทีอ่อ่นตวัลงและค่าตดัจ าหน่ายของใบอนุญาตทีเ่พิม่ขึน้   

เพ่ิมอตัราการท าก าไรและรกัษาความคล่องตวัทางการเงินเพ่ือรองรบัการ
แข่งขนัในอนาคต  ในปี 2560 เอไอเอสคาดว่ารายได้จากการใหบ้รกิาร (ไม่
รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) จะเตบิโตประมาณ 4-5% จากการใหบ้รกิารโครงขา่ย 
3G และ 4G ทีค่รอบคลุม ขณะทีป่ระมาณการอตัรา EBITDA margin ที ่42-
44% และคาดว่าจะใช้เงินลงทุนโครงข่ายประมาณ 40,000-45,000 ล้านบาท 
ซึง่ส่วนใหญ่จะใชพ้ฒันาโครงขา่ย 4G และขยายบรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง
ในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้งาน นอกจากนี้เอไอเอสได้ปรบันโยบายการ
จ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายไม่ต ่ ากว่า 70% ของก าไรสุทธิ เพื่อรกัษาความ
แขง็แกร่งและสภาพคล่องทางการเงินให้พร้อมรองรบัการเติบโตในอนาคต  
(รายละเอียดเพิ่มเติมของประมาณการฉบับเต็มของปี 2560 ในหน้า 7)  

เหตกุารณ์ส าคญัในไตรมาส 4/2559  
1. ในไตรมาส 4/2559 เอไอเอสเริม่จา่ยค่าใชค้ลื่นความถีใ่หก้บัทโีอทเีป็นเงนิจ านวน 975 ลา้นบาทต่อไตรมาส ตามขอ้ตกลงทดลองใชง้านเชงิพาณิชย์บนคลื่น 2100 

เมกะเฮริตซ ์รวมถงึไดจ้า่ยค่าบรกิารการใชเ้สาและอปุกรณ์โครงขา่ยเป็นเงนิจ านวน 1,400 ลา้นบาทต่อไตรมาส ส่วนในปี 2560 เอไอเอสจะมกีารช าระเงนิทัง้สาม
ส่วนดงักล่าวเป็นรายเดอืนใหก้บัทโีอทรีวม 2,375 ลา้นบาทต่อไตรมาส จนกว่าจะมกีารลงนามในสญัญา  

2. ตามทีพ่ระราชกฤษฎกีาฯ ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่604) ลงวนัที ่18 เมษายน 2559 ได้ก าหนดใหม้กีารยกเว้นภาษีเงนิได้ 2 เท่า ส าหรบัรายจ่ายเพื่อ
การลงทนุในเครื่องจกัร ส่วนประกอบ อปุกรณ์  โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ยานพาหนะ และอาคารถาวร (ไม่รวมถงึทีด่นิและอาคารถาวรทีใ่ชเ้พื่อการอยู่อาศยั) ใน
ระหว่างวนัที ่3 พฤศจกิายน 2558 - 31 ธนัวาคม 2559   ซึ่งสทิธปิระโยชน์ทางภาษีนี้จะทยอยรบัรูเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเริม่ตัง้แต่ปี 2559 ซึ่งมกีารรบัรูส้ทิธิ
ประโยชน์ทางภาษมีลูค่า 835 ลา้นบาท และส่วนของสทิธปิระโยชน์ในอกี 4 ปีขา้งหน้า จะมมีลูค่าโดยประมาณใกลเ้คยีงกบัปี 2559  

สภาวะตลาดและการแข่งขนัในไตรมาส 4/2559 
ในไตรมาส 4/2559 ผูใ้หบ้รกิารต่างเรง่พฒันาโครงขา่ย 4G เพื่อครองความเป็นผูน้ าในด้านบรกิารดาต้าและมกีารออกแคมเปญแจกมอืถอืเพื่อรกัษาฐานลูกค้าเดมิและ
ขยายฐานลูกค้าใหม่  ทัง้แคมเปญลดราคากลุ่มสมารท์โฟนในระดบัราคาสูง (high end) และแคมเปญการเปิดตวัไอโฟน 7 ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายทางการตลาดของ
อุตสาหกรรมโดยรวมปรบัสูงขึน้ นอกจากนี้การเพิม่ปรมิาณดาต้าบนแพค็แจกแบบไม่จ ากดัการใชง้าน (Fair Usage Policy) ยงัคงเป็นปจัจยัหลกัทีก่ดดนัรายได้ แม้
ปรมิาณการใช้งานยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การหยุดจ าหน่ายซมิเตมิเงนิ เอไอเอส วนั-ทู-คอล ในร้านเซเว่นอเีลเว่นส่งผลกระทบต่อรายได้เพียงเล็กน้อย 
เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ปลีย่นพฤตกิรรมไปเตมิเงนิผา่นชอ่งทางอื่นๆ เชน่ ตูเ้ตมิเงนิ รา้นคา้ตวัแทนจ าหน่าย และแอปพลเิคชัน่ mPAY  

ส าหรบัตลาดอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง ผูใ้หบ้รกิารต่างขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารและน าเสนอแพค็เกจราคาทีด่งึดูด ซึ่งเทคโนโลยีไฟเบอรไ์ด้รบัความนิยมและความพงึพอใจ
จากผูใ้ชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง ขณะทีก่ารแขง่ขนัยงัคงมุง่เน้นไปทีก่ารเพิม่ความเรว็ในแพค็เกจและออกโปรโมชัน่ในแพค็เกจระดบัสูง   
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สรปุผลการด าเนินงาน  
ส าหรบัธรุกจิบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นไตรมาส 4/2559 มผีูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 1.2 ลา้นราย จากไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลใหม้จี านวนผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมด 41 ลา้นราย โดย
แบ่งเป็นระบบรายเดอืน 6.4 ลา้นราย เพิม่ขึน้ 320,900 ราย และระบบเตมิเงนิ 34.6 ลา้นราย เพิม่ขึน้ 836,900 ราย เป็นผลมาจากการเปิดใหบ้รกิาร 4G และแคมเปญ
มอืถอืทีห่ลากหลาย ในชว่งครึง่หลงัของปี 2559 เอไอเอสมุง่เน้นการออกแคมเปญสมารท์โฟนในระดบัราคาปานกลางและราคาสูงท าใหอ้ตัราผูใ้ชง้านสมารท์โฟนเพิม่ขึน้
เป็น 69% ของผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมด รายไดเ้ฉลีย่/เลขหมาย/เดอืน (ARPU)  เพิม่ขึน้จาก 248 บาท เป็น 251 บาท จากการเตบิโตของผูใ้ชง้านดาตา้ทีเ่พิม่สูงขึน้ซึ่งคดิเป็น 
57% ของผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมด ปรมิาณการใชด้าต้าเฉลี่ยเพิม่ขึน้จาก 3.0 กกิะไบต์/เลขหมายทีใ่ชบ้รกิารดาต้า/เดอืน เป็น 3.6 กกิะไบต์ ขณะทีก่ารใชบ้รกิารเสยีงยงัคง
ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยอตัราการโทรเฉลีย่อยู่ที ่215 นาท ีลดลงจาก 226 นาท/ีเลขหมาย/เดอืน  

ส าหรบัธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง เอไอเอส ไฟเบอรม์ผีูใ้ชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 106,500 รายในไตรมาส 4/2559 เมื่อเทยีบกบั 80,00 ราย ในไตรมาส 3/2559 และ 18,000 
ราย ในไตรมาส 4/2558 โดยส่งผลใหใ้นไตรมาส 4/2559 มผีูใ้ชบ้รกิารรวม 301,500 ราย และเพิม่ขึน้ 257,500 รายในปี 2559 และมรีายได้ต่อรายต่อเดอืน อยู่ที่ 510 
บาท เพิม่ขึน้จาก 498 บาทในไตรมาสทีแ่ลว้ 

ธุรกจิมอืถอื 

ไตรมาส 4/2558 ไตรมาส 1/2559 ไตรมาส 2/2559 ไตรมาส 32559 ไตรมาส 4/2559 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร (เลขหมาย) 

ระบบรายเดอืน 5,431,200 5,412,400 5,812,800 6,108,700 6,429,600 
ระบบเตมิเงนิ 33,056,900 33,515,900 33,542,200 33,764,700 34,601,600 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 38,488,100    38,928,300  39,355,000 39,873,400 41,031,200 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ (เลขหมาย) 

ระบบรายเดอืน 68,000 -18,800 400,400 295,900 320,900 
ระบบเตมิเงนิ 609,400 459,000 26,300 222,500 836,900 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการท่ีเพ่ิมขึ้น 677,400 440,200 426,700 518,400 1,157,800 

ARPU (บาท/เลขหมาย/เดอืน) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 
ระบบรายเดอืน 612 608 608 597 600 
ระบบเตมิเงนิ 195 194 188 186 186 
เฉล่ีย 254 251 248 248 251 

MOU (นาท/ีเลขหมาย/เดอืน)   1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 
ระบบรายเดอืน 330 320 313               305  296 
ระบบเตมิเงนิ 286 272 234               213                201  
เฉล่ีย 292 279 246               226                215  

VOU (เมกะไบต/์เลขหมายทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต/เดอืน) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 
ระบบรายเดอืน 2,360 2,680 3,430 4,090 4,970 
ระบบเตมิเงนิ 1,910 2,030 2,380 2,670 3,200 
เฉล่ีย 2,000 2,160 2,590 2,960 3,580 

อตัราการใชเ้ครื่องโทรศพัท์ 
โทรศพัทม์อืถอื 4G  N/A 16% 19% 24% 29% 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 44,000 72,000 115,000 195,000 301,500 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 18,000 28,000 43,000 80,000 106,500 
ARPU (บาท/ราย/เดอืน) 615 583 520 498 510 

สรปุผลประกอบการไตรมาส 4/2559  
รายไดป้รบัตวัในทศิทางทีด่ขี ึน้แมต้ลาดจะออกแคมเปญแจกและลดราคามอืถอือย่างต่อเนื่อง ในไตรมาส 4/2559 เอไอเอสมรีายได้รวม 41,319 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 3.9% 
จากปีก่อน และเพิม่ขึน้ 11% จากไตรมาสก่อน จากผูใ้ชบ้รกิาร 4G ทีเ่พิม่ขึน้และการท าแคมเปญมอืถอื อตัราก าไรของรายได้จากการขายซมิและโทรศพัท์อยู่ที ่-3.3% 
ปรบัตวัดขีึน้จาก -16% ในไตรมาสก่อน เป็นผลจากการวางจ าหน่ายสมารท์โฟนรุ่นใหม่ทีใ่หอ้ตัราก าไรสูงในไตรมาสที ่4/2559 รายได้จากการใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่า
เชื่อมโยงโครงขา่ย) อยู่ที ่31,617 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5.8% จากปีก่อน และเพิม่ขึน้ 3.2% จากไตรมาสก่อน จากการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีเ่พิม่เป็น 3.6 กกิะไบต์/เลข
หมาย/เดอืน ขณะทีร่ายไดธ้รุกจิอนิเทอรเ์น็ตไฟเบอรเ์ตบิโต 64% จากไตรมาสก่อน จากทัง้จ านวนผูใ้ชบ้รกิารและรายไดเ้ฉลีย่ต่อผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้    

ค่าใช้จ่ายโดยรวมสูงขึน้เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน เนื่องจากเอไอเอสเริม่จ่ายค่าใช้คลื่นความถี่ให้กบัทโีอทีตามขอ้ตกลงทดลองใช้งานเชงิพาณิชย์บนคลื่น 2100 
เมกะเฮริตซ ์เป็นมลูค่า 975 ลา้นบาทต่อไตรมาส โดยบนัทกึเป็นต้นทุนโครงขา่ยตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  หากไม่รวมรายการดงักล่าวต้นทุนโครงขา่ยจะ
ทรงตวัเมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน และมคี่าธรรมเนียมใบอนุญาตคดิเป็นสดัส่วน 5.8% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) ทรงตวัจากไตรมาส
ก่อน และค่าใชจ้า่ยในการขายและการบรหิารเพิม่ขึน้ 9.6% จากไตรมาสก่อน จากการออกแคมเปญมอืถอือย่างต่อเนื่องและค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สูญทีเ่พิม่ขึน้  ใน
ส่วนการเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายโดยรวมกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ค่าใชจ้่ายโดยรวมเพิม่ขึน้จากการขยายโครงขา่ย การออกแคมเปญมอืถอื รวมถงึมคี่าใชจ้่ายตาม
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ขอ้ตกลงกบัทโีอท ีและค่าตดัจ าหน่ายใบอนุญาตคลื่นความถี่ใหม่ โดยรวมแล้ว EBITDA ปรบัตวัลดลง 12% จากปีก่อน และ 1.3% จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที ่15,058 
ลา้นบาท และ EBITDA margin เทา่กบั 36.4% ก าไรสุทธ ิเทา่กบั 6,468 ลา้นบาท ลดลง 40% จากปีก่อน และลดลง 0.9% จากไตรมาสทีแ่ลว้  

สรปุผลประกอบการปี 2559  
รายได้ 
รายได้รวม (ไม่รวมค่าก่อสรา้ง) ทัง้ปี 2559 อยู่ท ี152,150 ล้านบาท ลดลง 2% 
จากปี 2558 เนื่องจากรายได้จากการขายโทรศพัทท์ีล่ดลง ขณะทีร่ายได้จากการ
ใหบ้รกิารขยายตวั 

รายได้จากการขายซมิและโทรศพัท์ อยู่ที่ี 23,924 ล้านบาท ลดลง 14% จากปี
ก่อน จากแคมแปญแจกและลดราคาโทรศพัท ์ส่งผลใหอ้ตัราการขาดทุนจากการ
ขายซมิและโทรศพัทส์ูงขึน้เป็น -4.2% เทยีบกบั -0.8% ในปี 2558 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไมร่วมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) เทา่กบั 122,561 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 1.6% จากปีก่อน และสอดคล้องกบัที่คาดการณ์ เป็นผลจากการขยาย
โครงขา่ย 4G อย่างรวดเรว็ในช่วงครึง่หลงัของปี 2559 แมร้ายได้ในช่วงครึง่แรก
ของปีจะได้ร ับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการให้บริการคลื่น 900 
เมกะเฮริตซ ์ 

 รายได้จากการโทร อยู่ที ่51,250 ล้านบาท ลดลง 15% จากปีก่อน 
จากการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทดแทนการโทร 

 รายได้จากการใหบ้รกิารขอ้มูล อยู่ที ่63,857 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 20% 
จากปีก่อน จากความนิยมในการใชส้มารท์โฟนทีย่งัคงเพิม่ขึน้ รวมถงึ
การใช้งานดาต้าเพิ่มขึน้จาก 2 กกิะไบต์/เลขหมาย/เดือน ในปีก่อน 
เป็น 3.6 กกิะไบต์ ขณะทีป่รมิาณผูใ้ชง้านมอืถอื 4G เพิม่ขึน้เป็น 12 
ล้านราย และมรีายได้จากการใชง้านดาต้าคดิเป็น 46% ของรายได้
จากการใหบ้รกิาร จาก 37% ในปีก่อน  

 รายไดจ้ากธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง อยู่ที ่860 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
616% จาก 120 ล้านบาทในปีก่อน และมีฐานรายได้ในไตรมาส 
4/2559 คดิเป็น 1.2% ของรายได้จากการใหบ้รกิาร โดยการเตบิโต
เป็นผลจากทัง้จ านวนผู้ใช้บริการและรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการที่
เพิม่ขึน้  

 รายได้จากบรกิารต่างประเทศและรายได้อื่นๆ อยู่ที ่6,594 ล้านบาท 
ลดลง 2.5% จากรายได้จากการโทรออกต่างประเทศทีล่ดลง ขณะที่
รายได้ของบริการข้ามแดนอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นจากภาพรวมการ
ทอ่งเทีย่วในประเทศทีป่รบัตวัดขีึน้ในปี 2559 

ค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยสทุธ ิ(Net IC) อยู่ที ่285 ลา้นบาท ลดลงจาก 681 ลา้น
บาทในปีก่อน โดยรายได้และค่าใช้จ่ายเชื่อมโยงโครงข่ายลดลงจากมกีาร
ปรบัอตัราค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2558 จาก 0.45 บาท/
นาท ีเป็น 0.34 บาท/นาท ี และตัง้แต่เดือนมกราคม 2560 ค่าเชื่อมโยง
โครงขา่ยไดป้รบัลดลงมาอยู่ที ่0.27 บาท/นาท ี 

ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ย 
ต้นทุนรวม (ไม่รวมค่าก่อสรา้ง) อยู่ที ่82,992 ล้านบาท ลดลง 2.1% จากปี
ก่อน จากค่าต้นทุนโครงข่ายและการท าแคมเปญมอืถอืทีเ่พิ่มขึน้ ขณะที่มี
ตน้ทนุค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและส่วนแบ่งรายได้ลดลง 
 ตน้ทนุค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและส่วนแบ่งรายได้ อยู่ที ่10,414 ล้าน

บาท ลดลง 26% เทยีบกบัปีก่อน จากการด าเนินงานภายใต้ระบบ
สมัปทานที่สิ้นสุดลงในไตรมาส 2/2559 ขณะที่ในไตรมาส 3/2559 
ต้นทุนค่าธรรมเนียมได้ลดลงมาอยู่ในระดบัทีใ่กล้เคยีงค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตทีก่สทช.ก าหนด โดยรวมในปี 2559 ต้นทุนค่าธรรมเนียม
คิดเป็นสัดส่วน 8.5% ของรายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่า
เชื่อมโยงโครงขา่ย) เมื่อเทยีบกบั 11.7% ในปีก่อน  

 ค่าเสื่อมและค่าตัดจ าหน่าย อยู่ที่ 21,253 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.5% 
เทยีบกบัปีก่อน จากค่าตดัจ าหน่ายใบอนุญาตใชค้ลื่น 1800 และ900 
เมกะเฮิรตซ์ ที่เพิ่มเข้ามาชดเชยกับค่าตัดจ าหน่ายของสินทรพัย์
ภายใต้สมัปทานทีส่ิ้นสุดในไตรมาส 3/2558 โดยรวมในปี 2559 มคี่า
ตดัจ าหน่ายใบอนุญาตใชค้ลื่น 2100 1800 และ 900 เมกะเฮริตซ์ รวม 
5,500 ล้านบาท และมคี่าเสื่อมราคาเพิม่ขึน้จากการขยายโครงขา่ย 
4G อย่างต่อเนื่อง 

 ตน้ทนุโครงขา่ย อยู่ที ่14,810 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 54% เทยีบกบัปีก่อน 
จากค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากขอ้ตกลงกบัทโีอทแีละการขยายโครงขา่ย 4G 
ในปี 2559 เอไอเอสเริ่มช าระค่าใช้คลื่น เสาและอุปกรณ์ เป็นเงิน 
3,775 ลา้นบาท ใหก้บัทโีอท ีและส าหรบัปี 2560 ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวจะ
อยู่ที ่9,500 ลา้นบาทต่อปี 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิารอื่นๆ อยู่ที ่6,216 ลา้นบาท ลดลง 7.8% เทยีบกบั
ปีก่อน จากการเปลีย่นวธิบีนัทกึตน้ทนุอปุกรณ์และค่าตดิตัง้ของธุรกจิ
อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง จากเดมิที่บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายเปลี่ยนเป็น
สนิทรพัยท์นุและตดัจ าหน่ายตัง้แต่ไตรมาส 1/2559 เป็นตน้ไป 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร อยู่ที ่29,776 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 48% เทยีบ
กบัปีก่อน จากค่าใชจ้า่ยการตลาดทีสู่งขึน้ 
 ค่าใชจ้า่ยการตลาด อยู่ที ่16,012 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 132% เทยีบกบัปี

ก่อน จากการท าแคมเปญแจกและลดราคามอืถือ โดยมสีดัส่วนของ
ค่าใชจ้า่ยการตลาดอยู่ที ่10.5% ของรายได้รวม เทยีบกบั 4.4% ในปี 
2558 และหากไม่รวมค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากแคมเปญดงักล่าวค่าใชจ้่าย
การตลาดปกตจิะอยู่ที ่4-4.5%  

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร อยู่ที ่11,812 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2.5% เทยีบ
กบัปีก่อน  

 ค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่าย อยู่ที ่414 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 19% จากปี
ก่อน เนื่องมาจากการขยายเอไอเอส ชอ็ป ในการใหบ้รกิารลูกคา้ 

 ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สูญ อยู่ที่ 1,538 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17% 
เทยีบกบัปีก่อน สดัส่วนค่าใชจ้า่ยการตัง้ส ารองหนี้สูญอยู่ที ่3.7% ของ
รายได้จากผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืน เพิม่ขึน้จาก 3.4% ในปี 2558 
เนื่องจากมกีารขยายผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้ 

ต้นทุนทางการเงนิ อยู่ที ่4,236 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 116% เทยีบกบัปีก่อน 
จากหนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้เพื่อช าระค่าใบอนุญาตและขยายโครงขา่ย ทัง้นี้ต้นทุน
ทางการเงนิได้รวมถึงดอกเบี้ยรอตัดบญัชีที่เกิดจากใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถีย่่าน 900 และ1800 เมกะเฮริตซ ์มลูค่า 1,200 ลา้นบาท ในปี 2559  

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน อยู่ที ่277 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 229 ล้านบาท 
ในปี 2558 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นก าไรทีร่บัรูแ้ลว้จากการช าระเงนิลงทุนโครงขา่ย 
ขณะทีม่กีารท าสญัญาป้องกนัความเสี่ยงส าหรบัหนี้ในสกุลเงนิต่างประเทศ
เตม็จ านวน  
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งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาส 
4/2558                          

ไตรมาส 
3/2559                          

ไตรมาส 
4/2559                          %YoY %QoQ ปี 2558 ปี 2559 %YoY 

รายไดจ้ากการโทร (Voice)  14,085  12,494  12,329  -13% -1.4%       60,547   51,250  -15% 
รายไดจ้ากบรกิารขอ้มลู (Non-voice)  14,174  16,242  17,265  22% 6.4%       53,193   63,857  20% 
รายไดจ้ากธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู   65  232  380  485% 64%           120   860  616% 
รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิและรายไดอ้ื่นๆ  1,563  1,659  1,643  5.1% -0.9%        6,760   6,594  -2.5% 

รวมรายได้จากการให้บริการไม่รวม IC 29,887  30,626 31,617  5.8% 3.2% 120,621 122,561 1.6% 
รายรบัค่าเชือ่มโยงโครงขา่ย (IC)  1,475  1,405  1,387  -6.0% -1.3%        6,794   5,665  -17% 
รายไดจ้ากการขายซมิและโทรศพัท์  8,422  5,064  8,315  -1.3% 64%       27,798   23,924  -14% 
รวมรายได้ (ไม่รวมค่าก่อสร้าง)  39,784  37,096  41,319  3.9% 11%     155,213   152,150  -2.0% 
ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้  (2,662) (1,769)  (1,834) -31% 3.7%      (14,116)  (10,414) -26% 
ค่าตดัจ าหน่าย  (3,495) (6,156)  (6,717) 92% 9.1%      (20,146)  (21,253) 5.5% 
ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย  (2,672) (4,094)  (5,065) 90% 24%       (9,620)  (14,810) 54% 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ  (1,749) (1,518)  (1,539) -12% 1.3%       (6,742)  (6,216) -7.8% 

ต้นทุนการให้บริการไม่รวม IC  (10,578) (13,537)  (15,155) 43% 12%      (50,624)  (52,694) 4.1% 
ตน้ทุนค่าเชือ่มโยงโครงขา่ย (IC)  (1,349) (1,354)  (1,332) -1.2% -1.6%       (6,113)  (5,380) -12% 
ตน้ทุนการขายซมิและโทรศพัท์  (8,485) (5,878)  (8,592) 1.3% 46%      (28,019)  (24,918) -11% 
รวมต้นทุน (ไม่รวมค่าก่อสร้าง)  (20,412) (20,769)  (25,709) 23% 21%    (84,755)  (82,992) -2.1 
ก าไรขัน้ต้น  19,372  16,327  16,240  -16% -0.5%       70,457   69,158  -1.8% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (5,643) (7,260)  (7,961) 41% 9.6%      (20,091)  (29,776) 48% 
ค่าใชจ้่ายการตลาด  (2,209) (3,828)  (3,988) 81% 4.2%       (6,901)  (16,012) 132% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและพนกังาน  (3,020) (2,976)  (3,278) 8.5% 10%      (11,526)  (11,812) 2.5% 
ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สญู  (321) (350)  (584) 82% 67%       (1,315)  (1,538) 17% 
ค่าตดัจ าหน่ายในการขายและบรหิาร  (93) (106)  (111) 19% 4.4%          (349)  (414) 19% 

ก าไรจากการด าเนินงาน  13,729  9,067  8,279  -40% -8.7%       50,366   39,382  -22% 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  196  67  6  -97% -91%           229   277  21% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื่น  68  94  114  69% 21%           518   442  -15% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  (597) (1,311)  (1,331) 123% 1.6%       (1,960)  (4,236) 116% 
ภาษเีงนิได้  (2,598) (1,371)  (594) -77% -57%       (9,999)  (5,175) -48% 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม  (7) (17)  (6) -16% -65%              (2)  (23) 847% 
ก าไรสุทธิ  10,791  6,529  6,468  -40% -0.9%       39,152   30,667  -22% 

         

EBITDA (ลา้นบาท) ไตรมาส 
4/2558                          

ไตรมาส 
3/2559                          

ไตรมาส 
4/2559                          %YoY %QoQ ปี 2558 ปี 2559 %YoY 

ก าไรจากการด าเนินงาน       13,730   9,067         8,279  -40% -8.7%       50,366   39,382  -22% 
ค่าตดัจ าหน่าย        3,588   6,262         6,828  90% 9.0%       20,495   21,667  5.7% 
(ก าไร)/ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์               1   -              23  2,784% N/A           303   23  -92% 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร            (74)  (39)            (41) -45% 4.1%          (209)  (150) -28% 
ค่าใชจ้่ายการเงนิอื่นๆ            (41)  (33)            (32) -21% -2.3%          (178)  (181) 1.5% 

EBITDA 17,204  15,257  15,058  -12% -1.3% 70,776  60,741  -14% 
   รายการพเิศษค่าธรรมเนียม USO (ก่อนหกัภาษ)ี - - - - - - 2,208 - 

Normalized EBITDA 17,204  15,257  15,058  - - 70,776 62,949 -11% 
อตัรา EBITDA margin (%) 43.2% 41.1% 36.4%   45.6% 39.9%  
อตัรา EBITDA margin ไม่รวมรายการพเิศษ (%) 43.2% 41.1% 36.4%   45.6% 41.4%  
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ก าไรสุทธิท่ีไม่รวมรายการพิเศษ (ล้านบาท) ไตรมาส 
4/2558                          

ไตรมาส 
3/2559                          

ไตรมาส 
4/2559                          %YoY %QoQ ปี 2558 ปี 2559 %YoY 

ก ำไรสุทธิ  10,791   6,529   6,468  -40% -0.9%  39,152   30,667  -22% 

   การรบัรูค้่าธรรมเนียม USO (หลงัหกัภาษี) - - - - - - 1,767 - 

   การรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี -          - - - - -          (919) - 

   การรบัรูส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษี - - (835) - - - (835) - 

ก าไรสุทธิท่ีไม่รวมรายการพิเศษ  10,791   6,529   5,633  -48% -14%  39,152   30,680  -22% 

         

ฐานะการเงิน 
(ลา้นบาท/รอ้ยละของสนิทรพัยร์วม) 

ไตรมาส 4/2558 ไตรมาส 4/2559 
 อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ไตรมาส 

4/2558 
ไตรมาส 

3/2559 
ไตรมาส 

4/2559 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9,865  5.4%     11,226  4.1%  เงนิกูต่้อส่วนของผูถ้อืหุน้  1.32 2.94 2.30 

เงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนระยะสัน้ 4,752  2.6% 2,963  1.1%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุ้น 1.02 2.57 1.97 

ลกูหนี้การคา้    11,030  6.1%  11,377  3.9%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอ EBITDA 0.70 1.53 1.38 

สนิคา้คงเหลอื      5,059  2.8%  3,085  1.1%  อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.66 0.49 0.46 

อื่นๆ      7,301  4.0%  3,248  1.2%  อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 30 16 14 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน    38,007  21%  31,899  12%  อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ 3.9 1.7 3.4 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่    51,791  28%  115,378  42%  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 82% 90% 67% 

โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์    84,291  46%  118,271  43%     ตวัเลขจากงบก าไรขาดทนุเป็นตวัเลขตัง้แต่ต้นปี เทยีบใหเ้ป็นเตม็ปี 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน     3,192  1.8%  4,099  1.5%      

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี     1,252  0.7%  2,618  0.9%  ตารางการช าระหน้ี  การช าระค่าใบอนุญาตใช้คล่ืน 

อื่นๆ      3,229  1.8%  3,404  0.7%  ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 1800MHz 900MHz 

สินทรพัยร์วม  181,761  100%  275,670  100%  2560 397 11,001 10,247 - 

เจา้หนี้การคา้    14,358  7.9% 17,737  6.4%  2561 - 2,799 10,247 4,020 

ส่วนของเงนิกูถ้งึก าหนดช าระใน 1 ปี    12,856  7.1% 11,685  4.2%  2562 7,789 3,364  -  4,020 

ผลตอบแทนคา้งจ่าย     5,364  3.0%       5,361  1.9%  2563 - 23,929  -  59,574 

อื่นๆ    24,956  14% 34,545  13%  2564 1,776 10,129  -   -  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน    57,533  32%  69,328  25%  2565 - 9,882  -   -  

หุน้กูแ้ละเงนิกูร้ะยะยาว    52,416  29%  87,130  32%  2566 7,820 5,350  -   -  

อื่นๆ    23,319  13%  76,504  28%  2567 6,638 -  -   -  

รวมหน้ีสิน  133,268  73%  232,962  85%  2568 -  -   -   -  

ก าไรสะสม    22,813  12%  16,971  6.2%  2569 7,180  -   -   -  

อื่นๆ    25,680  14%  25,737  9.3%       

รวมส่วนผู้ถือหุ้น    48,493  27%  42,708  15%      
          

แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนใรปี 2559  (ลา้นบาท) 
แหล่งท่ีมาของเงินทุน  แหล่งใช้ไปของเงินทุน  

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 71,538 เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 47,554 

เงนิกูย้มืระยะยาว 41,154 เงนิปนัผลจ่าย 36,509  

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 700 ช าระค่าใบอนุญาตใชค้ลื่น 8,069  

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนสุทธ ิ 303  ช าระเงนิกูร้ะยะยาว 7,699 

ดอกเบี้ยรบั 215  ภาษเีงนิได้ 9,902 

เงนิรบัจากการขายสนิทรพัย์ 17 ช าระตน้ทุนทางการเงนิและสญัญาเชา่ทางการเงนิ 2,818 

  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทุน 15 

  เงนิสดเพิม่ 1,361 

รวม 113,927 รวม 113,927 

อนัดบัเครดิต  

Fitch National rating: AA+ (THA), Outlook: Stable 

S&P BBB+, Outlook: Negative 
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ก าไร 
ในปี 2559 EBITDA อยู่ที ่60,741 ล้านบาท ลดลง 14% จากปีทีผ่่านมา 
โดยส่วนใหญ่เนื่องมาจากการช าระค่าใชจ้่ายตามขอ้ตกลงใหแ้ก่ทโีอทแีละ
ค่าใช้จ่ายการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากแคมเปญมือถือ ทัง้นี้อ ัตรา EBITDA 
margin อยู่ที่ 39.9% สูงกว่าประมาณการที่คาดไว้เล็กน้อย แต่ลดลงจาก 
45.6% ในปี 2558 ก าไรสุทธอิยู่ที ่30,667 ล้านบาทลดลง 22% เทยีบกบัปี 
2558 จากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายรวมถึงต้นทุนทางการเงนิที่
เพิม่ขึน้ แมค้่าใชจ้า่ยทางภาษจีะลดลง (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน เหตุการณ์
ส าคญั หน้า 1)  หากไม่รวมรายการพเิศษ ได้แก่ 1) การรบัรูร้ายการพเิศษ
ตน้ทนุค่าธรรมเนียม (USO) และสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชใีนไตรมาส 
1/2559 และ 2) สทิธปิระโยชน์ทางภาษีในไตรมาส 4/2559 แล้ว ก าไรสุทธิ
จะอยู่ที ่30,680 ล้านบาท ลดลง 22% เทยีบกบัปี 2558 และมอีตัราก าไร
สุทธอิยู่ที ่20.2% เมื่อเทยีบกบั 25.2% ในปี 2558  
 
ฐานะการเงนิ 

ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2559 เอไอเอสมสีนิทรพัย์เพิม่ขึน้ 52% จากปีก่อน อยู่
ที ่275,670 ลา้นบาท จากใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่น 900 เมกะเฮริตซ์ ทีไ่ด้รบัใน
เดอืนมถิุนายน 2559 และการลงทุนขยายโครงขา่ย 4G โดยทีด่ิน อาคาร 
อปุกรณ์โครงขา่ย และใบอนุญาตมสีดัส่วนรวมประมาณ 85% ของสนิทรพัย์
รวม สนิทรพัย์หมุนเวียนอยู่ที่ 31,899 ล้านบาท ลดลง 16% จากปีก่อน 
ส่วนใหญ่เนื่ องจากมีสินค้าคงคลังที่เ ป็นเครื่องโทรศัพท์มือถือส าหรับ
จ าหน่ายลดลง ในขณะที่ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 3.1% จากปีก่อน  หนี้สิน
รวมอยู่ที ่232,962 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 75% เทยีบกบัปีก่อน จากการประมูล
ใบอนุญาตใช้คลื่น 900 เมกะเฮริตซ์และเงนิกู้ยืมที่เพิ่มขึน้ โดยหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึน้จาก 64,000 ล้านบาท ในปี 2558 เป็นประมาณ 
98,000 ลา้นบาท เพื่อช าระค่าใบอนุญาตและขยายโครงขา่ย ส่วนของผูถ้อื
หุน้อยู่ที ่42,708 ล้านบาท ลดลง 12% จากปีก่อนจากก าไรสุทธแิละก าไร
สะสมลดลง โดยรวมแลว้เอไอเอสยงัมคีวามสามารถในการจา่ยเงนิกู้ในระดบั
ดดี้วยอตัราส่วนหนี้สินสุทธติ่อ EBITDA อยู่ที่ 1.38 เท่า และอตัราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) ที ่14 เท่า เอ
ไอเอสได้ร ับการจัดอันดับเครดิตที่ BBB+ จัดเป็นอันดับที่น่าลงทุน 
(Investment grade) โดย S&P ในส่วนของสภาพคล่องยงัอยู่ในระดบัดดี้วย
อตัราส่วนทุนหมุนเวียนที่ 0.46 เท่า ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้า
ส าหรบัเงนิลงทนุโครงขา่ยรอจา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระแสเงนิสด 
ในปี 2559 เอไอเอสมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน (หลงัหกัภาษี) รวม 
61,635 ล้านบาท ทรงตวัจากปีก่อนแม้ก าไรสุทธจิะปรบัตวัลง ขณะทีเ่งนิ
ลงทนุโครงขา่ยส่วนใหญ่ใชเ้พื่อขยายโครงขา่ย 4G ใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ
และเพิ่มประสิทธภิาพโครงข่าย 3G อยู่ที่ 47,554 ล้านบาท เทียบกับ 
32,108 ล้านบาท ในปี 2558  หรอืคดิเป็นสดัส่วนเงนิลงทุนโครงขา่ย 39% 
ต่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไมร่วมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) เพิม่ขึน้จาก 27% 
ในปีก่อน นอกจากนี้ เอไอเอสยงัไดช้ าระคา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี ่900 
เมกะเฮริตซ์ งวดแรกใหก้บักสทช. เป็นเงนิ 8,069 ล้านบาท ส่งผลให้มี
กระแสเงนิสดอสิระอยู่ที ่6,012 ล้านบาท และมเีงนิกู้ยมืสุทธอิยู่ที ่34,155 
ลา้นบาท ขณะทีเ่งนิปนัผลรอบผลประกอบการช่วงครึง่หลงัของปี 2558 ถงึ
ครึง่แรกของปี 2559 อยู่ที ่36,509 ล้านบาท ทัง้นี้เอไอเอสมเีงนิสดเพิม่ขึน้ 
1,361 ลา้นบาท ซึง่ท าใหม้เีงนิสดสุทธจิ านวน 11,226 ลา้นบาท ณ สิน้เดอืน
ธนัวาคม 2559 
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คาดการณ์และมมุมองของผูบ้ริหารต่อแนวโน้มและกลยทุธ์ในปี 2560 
  

รายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช่ือมโยงโครงข่าย) 
รายได้จากการขายเครื่องมือถือ 

  คาดการณ์เพิม่ขึน้ประมาณ 4-5% 
 คาดการณ์รายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ ดว้ยอตัราก าไรใกลเ้คยีงระดบัเทา่ทนุหรอืใกลเ้คยีง 0% 

อตัรา EBITDA margin   42-44%   
เงินลงทุนโครงข่าย  40,000-45,000 ลา้นบาท 
เงินปันผล  ไมต่ ่ากว่า 70% ของก าไรสุทธ ิ

 
สร้างความเป็นผู้น าในตลาดการให้บริการดาต้า 
ในปี 2559  หลงัจากทีไ่ด้รบัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮริตซ์  เอไอเอสได้เร่งขยายโครงขา่ย 4G ใหค้รอบคลุมกว่า 98% ของจ านวนประชากร เพื่อ
พฒันาคุณภาพของบรกิารดาตา้ใหร้องรบัต่อความตอ้งการใชง้านทีเ่พิม่ขึน้ โดยบรกิาร 4G จะชว่ยส่งเสรมิประสบการณ์ใชง้านของลูกค้าทีต่อ้งการความเรว็ดาต้าทีสู่งขึน้ 
ทัง้นี้ ในปี 2560 เอไอเอสยงัเน้นสรา้งความเป็นผูน้ าในธรุกจิมอืถอืโดยเฉพาะการใหบ้รกิารดาตา้ โดยวางแผนลงทนุเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของโครงขา่ย 4G และขยายการ
ใชเ้ทคโนโลย ี2-Carrier และ 3-Carrier Aggregation ในบรเิวณพืน้ทีต่วัเมอืงหลกั พรอ้มกบัการส่งเสรมิใหลู้กคา้ใชส้มารท์โฟนเพิม่ขึน้ และท าแคมเปญมอืถอืเฉพาะกลุ่ม
ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร 2G อย่างต่อเนื่อง  

เจาะจงการขยายโครงข่ายอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงในพ้ืนท่ีท่ีมีความต้องการสูงและเพ่ิมฐานลกูค้าบนโครงข่ายปัจจบุนั  
ตัง้แต่เปิดบรกิารในเดอืนเมษายน 2558 เอไอเอส ไฟเบอร ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงไดข้ยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารเตม็พิน้ทีต่วัเมอืงใน 28 จงัหวดั และครอบคลุมกว่า 5.2 
ลา้นครวัเรอืน  ดว้ยเงนิลงทนุรวมตัง้แต่เริม่ตน้ประมาณ 10,000 ลา้นบาท และใหบ้รกิารลูกคา้กว่า 301,500 ราย ณ สิ้นปี 2559 โดยเป้าหมายในสามปีขา้งหน้าเอไอเอส
ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะกา้วขึน้เป็นผูใ้หบ้รกิารรายหลกัในตลาดอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงดว้ยการสรา้งรากฐานการด าเนินงานทีแ่ขง็แกร่งและขยายธุรกจิอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัปี 
2560 ซึง่นบัเป็นปีทีส่ามของการเปิดใหบ้รกิาร เอไอเอส ไฟเบอรจ์ะขยายโครงขา่ยโดยพจิารณาจากความตอ้งการใชง้านในแต่ละพืน้ทีแ่ละอตัราผลตอบแทนในการลงทุน 
รวมถงึเพิม่ฐานลูกคา้บนโครงขา่ยปจัจบุนัดว้ยการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพของตวัแทนและชอ่งทางจ าหน่าย ในขณะทีย่งัคงกลยุทธก์ารแขง่ขนัดา้นราคาเพื่อเพิม่ฐาน
ลูกคา้  ในปี 2560 เราคาดว่าจะใชเ้งนิลงทนุในโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงประมาณ 5,000 ลา้นบาท   

รายได้และ EBITDA เติบโตอย่างต่อเน่ือง  
ประมาณการรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในปีนี้คาดว่าจะเตบิโตประมาณ 4-5% จากปีก่อน และมอีตัราก าไรจากการขายเครื่องโทรศพัทป์รบัตวัดขีึน้ใกล้เคยีงระดบัเท่าทุน 
(หรอืใกลเ้คยีง 0%) โดยเน้นการท าแคมเปญกบักลุ่มลูกคา้ทีม่คีุณภาพ ในส่วนการใชบ้รกิารคลื่นความถี ่เสา และอปุกรณ์โครงขา่ยผ่านขอ้ตกลงกบัทโีอทใีนปี 2560 จะมี
การบนัทกึเตม็ปี โดยรวมแลว้อตัรา EBITDA margin มแีน้วโน้วปรบัตวัดขีึน้เป็น 42-44% และประมาณการงบลงทนุโครงขา่ยมอืถอืและอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง (ไม่รวม
ค่าใบอนุญาต) โดยรวม 40,000-45,000 ลา้นบาท 

ปรบันโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่ายไม่ต า่กว่า 70% ของก าไรสทุธิ 
เอไอเอสมุง่มัน่ในการสรา้งการเตบิโตของธรุกจิในระยะยาวและส่งมอบผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้มาอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง เอไอเอสจงึใหค้วามส าคญัต่อการรกัษาสถานะ
ทางการเงนิใหแ้ขง็แกรง่และมคีวามคล่องตวัเพื่อสรา้งการเตบิโตในอนาคต นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหม่จะจ่ายไม่ต ่ากว่า 70% ของก าไรสุทธ ิโดยมผีลตัง้แต่ปี 2560 
เป็นต้นไป การปรบันโยบายการจ่ายเงินปนัผลนี้จะท าให้เอไอเอสมีกระแสเงินสดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินซึ่งเป็นปจัจยัส าคัญต่อการเป็นผู้น าตลาด 
ความสามารถในการแขง่ขนั และโอกาสในการเตบิโตของธรุกจิ รวมถงึพรอ้มรบัต่อสภาวะการณ์ต่างๆทีอ่าจเปลีย่นแปลง  
 
เอไอเอสยงัคงการจ่ายเงนิปนัผลปีละสองครัง้จากผลการด าเนินงานบรษิทัและก าไรสะสมบนงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทัง้นี้การจ่ายเงนิปนัผลในทุกกรณี จะขึน้อยู่กบั
กระแสเงนิสดและแผนการลงทนุ รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบรษิทัและ/หรอื บรษิทัย่อย  และการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะต้องไม่เกนิ
ก าไรสะสมทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัและ/หรอืมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัและบรษิทัย่อย 
 
 
 
 
 
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 ระยะเวลาทีจ่ะเกดิขึ้น หรอืความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าว 
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