
   
  

 1 

 บทวิเคราะหโ์ดยสรปุ
สร้างความเป็นผู้น าในบริการดาต้าอย่างต่อเน่ือง จากการพฒันาคุณภาพ
บรกิาร 4G และสรา้งการรบัรูใ้นแบรนด ์โดยในไตรมาส 1/2560  เอไอเอสใชเ้งนิ
ลงทุน 11,509 ล้านบาท เพื่อเสรมิความแขง็แกร่งของคุณภาพโครงข่าย 4G  
ด้วยเทคโนโลย ี2-Carrier และ 3-Carrier Aggregation ขณะทีก่ารแขง่ขนัยงัคง
มุง่เน้นการท าแคมเปญมอืถอืและใชก้ลยุทธท์างด้านราคา เพื่อรกัษาฐานลูกค้า
เก่าและดงึดูดลูกคา้ใหมท่ีม่คีุณภาพในระบบรายเดอืน  โดยภาพรวมรายได้จาก
การใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่เตบิโต 2.6% จากไตรมาส 1/2559 ซึ่งส่วนใหญ่
มาจากระบบรายเดอืน ขณะทีป่รมิาณการใชด้าต้าเฉลี่ยเพิม่ขึน้เป็น 4 กกิะไบต์/
เลขหมายที่ใชบ้รกิารดาต้า/เดือน จากแนวโน้มการใช้งานสมาร์ทโฟน 4G ที่
เตบิโตอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น 35% ของฐานลูกค้ารวม รวมถงึการรบัชมวดิโีอ
ผา่นมอืถอืซึง่เป็นทีน่ิยมมากขึน้  
 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูมุ่งเน้นท่ีกลุ่มลูกค้าท่ีมีคณุภาพและการเพ่ิม
รายได้ต่อเดือน อตัราการใชง้านโครงขา่ย (network utilization) เตบิโตขึน้สอด
รบักับการพัฒนาประสิทธิภาพของตัวแทนและช่องทางจ าหน่าย และการ
น าเสนอแพค็เกจทีจ่งูใจ  ในไตรมาส 1/2560 เอไอเอส ไฟเบอรม์จี านวนผูใ้ชง้าน 
373,900 ราย เพิม่ขึน้ 72,400 ราย จากไตรมาสก่อน และคดิเป็นสดัส่วนรายได้ 
1.7% ของรายได้จากการให้บรกิารรวม นอกจากนี้ เอไอเอสได้น าเสนอวิดโีอ
คอนเทนต์ใหม่ๆ เพื่อสรา้งความแตกต่างของบรกิารและสรา้งความผูกพนัต่อ   
เอไอเอส เชน่ HBO  Warner  และ FOX  ในสิน้เดอืนมนีาคมทีผ่่านมา ซึ่งลูกค้า
สามารถรบัชมไดห้ลากหลายชอ่งทาง ทัง้ผา่นอนิเทอรเ์น็ตทีบ่า้นและบนมอืถอื  

รายได้จากการให้บริการในไตรมาส 1/2560 เติบโต 4% เม่ือเทียบกบัปี
ก่อน สอดคลอ้งกบัประมาณการทัง้ปี เนื่องมาจากคุณภาพของโครงขา่ย 4G ทีด่ี
ขึน้และมพีื้นที่ให้บรกิารเอไอเอส ไฟเบอร์ที่ครอบคลุมมากขึน้ อย่างไรก็ตาม 
รายได้จากการใหบ้รกิารปรบัตวัลง 0.8% เทยีบกบัไตรมาสก่อน ทัง้นี้การท า
แคมเปญมือถือโดยเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้สดัส่วนของค่าใช้จ่ายทาง
การตลาดต่อรายไดล้ดลง (5.5% จาก 10.5% ในปี 2559) ขณะทีต่น้ทนุโครงขา่ย
ทรงตวัจากไตรมาสก่อน แต่เพิม่ขึน้ 99% เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 1/2559 จากการ
ขยายโครงขา่ย 4G และค่าใชจ้า่ยตามขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ีอตัรา
ก าไร EBITDA เพิม่ขึน้เป็น 44.6% จาก 36.4% ในไตรมาส 4/2559 และ 36.0% 
ในไตรมาส 1/2559 จากการท าแคมเปญมือถือที่ลดลงและรายการพิเศษ
ค่าธรรมเนียม USO ที่บนัทกึในไตรมาส 1/2559 ทัง้นี้ ก าไรสุทธอิยู่ที่ 7,693 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 19% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน แต่ลดลง 4.7% เมื่อเทยีบกบั
ปีทีผ่า่นมา   

คงประมาณการปี 2560 ตามรายละเอยีดในหน้า 6 นอกจากนี้ ณ สิ้นเดือน
มนีาคม 2560 สภานิตบิญัญตัแิห่งชาติได้มมีตผิ่านร่างพระราชบญัญตัอิงค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมและจะประกาศลงราชกจิจานุเบกษาเพื่อบงัคบั
ใชต้่อไป  นอกจากนี้เอไอเอสไดย้ื่นขอ้เสนอเพื่อร่วมเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ีเพื่อ
ให้บริการบนคลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิตรซ์ ซึ่งปจัจุบันยังอยู่ระหว่าง
กระบวนการพจิารณาคดัเลอืก 

สภาวะตลาดและการแข่งขนัในไตรมาส 1/2560 
ส าหรบัธุรกจิให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่  ผู้ให้บรกิารยงัคงส่งเสรมิให้มกีารใชง้าน 4G อย่างต่อเนื่อง การแขง่ขนัมุ่งเน้นไปทีก่ลุ่มลูกค้าระบบรายเดอืนโดยการท า
แคมเปญมอืถอืกบัลูกคา้เฉพาะกลุ่ม ขณะทีแ่คมเปญมอืถอืส าหรบัลูกคา้เตมิเงนิลดลง  ภาพรวมการแขง่ขนัทางดา้นราคายงัคงมใีหเ้หน็อยู่จากการน าเสนอแพค็เกจแบบ
ไมจ่ ากดัการใชง้านเพื่อดงึดูดกลุ่มลูกคา้ทีม่กีารใชง้านสูงและกลุ่มลูกคา้เตมิเงนิใหเ้ปลีย่นมาใชร้ะบบรายเดอืน  

ส าหรบัตลาดอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง ผูใ้หบ้รกิารมกีารขยายโครงขา่ยไฟเบอรต์่อเนื่อง  การแขง่ขนัยงัคงมุ่งเน้นไปทีก่ารรกัษาฐานลูกค้าเก่าและจูงใจกลุ่มลูกค้าใหม ่ 
ดว้ยการเพิม่ความเรว็ รวมถงึการใหอ้พัเกรดเทคโนโลย ีขณะทีค่งอตัราค่าบรกิารเทา่เดมิ นอกจากนี้ยงัปรบัเปลีย่นระดบัราคาของแพค็เกจทีม่คีวามเรว็การเชื่อมต่อสูง
ใหจ้งูใจลูกคา้มากขึน้ เพื่อรองรบัการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตและวดิโีอ สตรมีมิง่ ความคมชดัสูงระดบั HD    

สรปุผลการด าเนินงาน  
ไตรมาส 1/2560  เอไอเอสมุง่เน้นการท าการตลาดเพื่อดงึดดูกลุ่มลูกคา้ทีม่คีุณภาพ  และลดแคมเปญมอืถอืส าหรบักลุ่มเตมิเงนิลง ในขณะทีม่กีารออกแพค็เกจราคาทีจ่งู
ใจเทยีบเคยีงกบัคูแ่ขง่ แนวโน้มทีลู่กคา้ในระบบเตมิเงนิหนัมาใชบ้รกิารระบบรายเดอืนมเีพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องจากการน าเสนอแพค็เกจควบคูก่บัสมารท์โฟนทีจ่งูใจ ท าให้
ลูกคา้ระบบรายเดอืนเพิม่ขึน้ 231,800 ราย ขณะทีลู่กคา้ระบบเตมิเงนิลดลง 615,200 ราย  การใชง้าน 4G ส่งผลใหป้รมิาณการใชง้านดาต้าเฉลี่ยเพิม่เป็น 4 กกิะไบต์/
เลขหมายทีใ่ชบ้รกิารดาต้า/เดอืน  นอกจากนี้การรบัชมวดีโิอสตรมีมิง่ ความคมชดัสูงระดบั HD ยงัได้รบัความนิยมเพิม่ขึน้ ขณะที่มกีารออกแพค็เกจการใชง้านใหม้ี
ปรมิาณอนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้  โดยรวมรายไดเ้ฉลีย่/เลขหมาย/เดอืน (ARPU)  ลดลงเลก็น้อยจาก 251 บาท เป็น 244 บาท 

ในไตรมาส 1/2560  ธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงมจี านวนลูกคา้เพิม่ขึน้ 72,400 ราย  โดยเน้นการท าการตลาดกบักลุ่มลูกค้าทีม่คีุณภาพ  ซึ่งจากการทีเ่อไอเอส ไฟ
เบอร ์เป็นทีร่บัรูข้องลูกคา้ในดา้นคุณภาพมากขึน้ ท าใหเ้อไอเอสสามารถลดแคมเปญทีม่สี่วนลดเพื่อดงึดูดลูกค้าลงได้ และท าใหร้ายได้เฉลี่ย/ราย/เดอืน  เพิม่ขึน้เป็น 
541 บาท โดยกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกจิยงัคงมุง่เน้นไปทีก่ารตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ทีแ่ตกต่าง โดยมแีพค็เกจทางเลอืกใหลู้กค้าเลอืกสมคัรคู่กบักล่อง AIS 
PLAYBOX ซึง่เป็นบรกิารวดีโีอคอนเทนต ์หรอืสมคัรเฉพาะอนิเทอรเ์น็ตไฟเบอรไ์ด ้ 
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ธรุกิจมือถือ 

ไตรมาส 1/2559 ไตรมาส 2/2559 ไตรมาส 3/2559 ไตรมาส 4/2559 ไตรมาส 1/2560 จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร (เลขหมาย) 
ระบบรายเดอืน 5,412,400 5,812,800 6,108,700 6,429,600 6,661,400 
ระบบเตมิเงนิ 33,515,900 33,542,200 33,764,700 34,601,600 33,986,400 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ   38,928,300  39,355,000 39,873,400 41,031,200 40,647,800 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ (เลขหมาย) 

ระบบรายเดอืน -18,800 400,400 295,900 320,900 231,800 
ระบบเตมิเงนิ 459,000 26,300 222,500 836,900 -615,200 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการท่ีเพ่ิมขึ้น 440,200 426,700 518,400 1,157,800 -383,400 

ARPU (บาท/เลขหมาย/เดอืน) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 
ระบบรายเดอืน 608 608 597 600 579 
ระบบเตมิเงนิ 194 188 186 186 181 
เฉล่ีย 251 248 248 251 244 

MOU (นาท/ีเลขหมาย/เดอืน)   1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 
ระบบรายเดอืน 320 313               305  296 280 

ระบบเตมิเงนิ 272 234               213                201  190 

เฉล่ีย 279 246               226                215  205 

VOU (เมกะไบต/์เลขหมายทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต/เดอืน) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 
ระบบรายเดอืน 2,680 3,430 4,090 4,970 5,720 

ระบบเตมิเงนิ 2,030 2,380 2,670 3,200 3,490 

เฉล่ีย 2,160 2,590 2,960 3,580 3,970 

อตัราส่วนลกูคา้ทีใ่ชม้อืถอื 
มอืถอืทีร่องรบั 4G  16% 19% 24% 29% 35% 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 72,000 115,000 195,000 301,500 373,900 
จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 28,000 43,000 80,000 106,500 72,400 
ARPU (บาท/ราย/เดอืน) 583 520 498 510 541 

 
สรปุผลประกอบการประจ าไตรมาส 1/2560 
รายได้ 
รายได้รวม อยู่ที่ 38,858 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4.3% จากปีก่อน เนื่องจากรายได้
จากการให้บรกิารและจากการขายเครื่องโทรศพัท์ทีเ่พิม่ขึน้ แต่ลดลง 6% เมื่อ
เทยีบกบัไตรมาสทีแ่ลว้ จากรายไดก้ารขายเครื่องโทรศพัทท์ีล่ดลง 
 
รายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช่ือมโยงโครงข่าย) เท่ากบั 31,364 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้ 4% จากปีก่อน เป็นผลจากการขยายตวัของฐานผูใ้ชบ้รกิารระบบ
รายเดอืน รวมถงึโครงขา่ย 4G และโครงขา่ยเอไอเอส ไฟเบอรท์ีค่รอบคลุมมากขึน้ 
อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้จากการให้บริการ  (ไม่รวมค่า
เชื่อมโยงโครงขา่ย) ลดลงเลก็น้อยที ่0.8% 
 รายได้จากการโทร อยู่ที ่11,433 ล้านบาท ลดลง 16% จากปีก่อน และ 

7.3% จากไตรมาสทีแ่ลว้ จากการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตทดแทนการโทร 
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขอ้มูล อยู่ที ่17,784 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 20% จากปี

ก่อน และ 3% จากไตรมาสก่อน โดยมาจากคุณภาพโครงข่าย 4G และ
ความนิยมในการใช้เครื่องที่รองรบั 4G ที่เพิ่มขึ้น ณ ไตรมาส 1/2560 
รายไดจ้ากการใชง้านดาตา้คดิเป็น 51% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร เทยีบ
กบั 43% ในไตรมาส 1/2559  

 รายไดจ้ากธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง อยู่ที ่549 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 442% 
จากปีก่อน และ  44% จากไตรมาสที่แล้ว จากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี้ 
รายไดจ้ากธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงคดิเป็น 1.7% ของรายได้จากการ
ใหบ้รกิารรวม 

 รายไดจ้ากบรกิารต่างประเทศและรายได้อื่นๆ อยู่ที ่1,599 ล้านบาท ลดลง 
2.7% เทยีบกบัปีก่อนและจากไตรมาสทีแ่ลว้  

รายได้จากการขายซิมและโทรศพัท ์อยู่ที ่ 6,407 ล้านบาท  เพิม่ขึน้  13% เทยีบ
กบัปีก่อน  จากจ านวนการขายโทรศพัทท์ี่เพิม่ขึน้  ในขณะที่ลดลง 23% จากไตร
มาสก่อน จากปจัจยัเรื่องฤดูกาลทางธุรกิจตามปกต ิท าใหอ้ตัราการขาดทุนจาก
การขายซมิและโทรศพัทอ์ยู่ที่  -6.7% ในไตรมาส 1/2560 เทยีบกบั  -0.3% ในไตร
มาส 1/2559 และ -3.3% ในไตรมาส 4/2559 จากการท าแคมเปญมอืถอื 

ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสุทธิ (Net IC) อยู่ที ่34 ล้านบาท ลดลงจาก 94 ล้านบาท
ในไตรมาส 1/2559 และลดลงจาก 55 ล้านบาท ในไตรมาสที ่4/2559 โดยตัง้แต่
เดอืนมกราคม 2560 ค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยได้ปรบัลดลงมาอยู่ที ่0.27 บาท/นาท ี
จากเดมิ 0.34 บาท/นาท ี 
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ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช่ือมโยงโครงข่าย) อยู่ที่ 15,203 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน จากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย และต้นทุน
โครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้ ชดเชยกบัต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีล่ดลง ทัง้นี้ต้นทุน
การใหบ้รกิารค่อนขา้งทรงตวัจากไตรมาสก่อน 
 ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและส่วนแบ่งรายได้ อยู่ที ่1,815 ล้านบาท 

ลดลง 60% เทยีบกบัปีก่อน และลดลง 1% เทยีบกบัไตรมาสก่อน การลดลง
จากปีก่อนมาจากรายการพิเศษค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบริการ
โทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม (USO) ทีบ่นัทกึในไตร
มาส 1/2559 รวมถงึมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานในช่วงมาตรการเยยีวยา
คลื่นความถี ่900 เมกะเฮริต์ ทัง้นี้ เอไอเอสด าเนินธรุกจิทัง้หมดภายใตร้ะบบ
ใบอนุญาตมาตัง้แต่ไตรมาส 3/2559 ท าใหส้ดัส่วนต้นทุนค่าธรรมเนียมต่อ
รายได้จากการให้บรกิารลดลงจาก 7.9% (ไม่รวมค่า USO) ในไตรมาส 
1/2559 เป็น 5.8% ในไตรมาสนี้ 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อยู่ที ่6,807 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 71% เทยีบ
กบัปีก่อน จากการลงทุนโครงขา่ย 4G  รวมถงึค่าตดัจ าหน่ายใบอนุญาตใช้
คลื่นความถี ่900 เมกะเฮริตซ ์ทีไ่ดร้บัมา เมื่อสิ้นเดอืนมถิุนายน 2559 ทัง้นี้ 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้เลก็น้อยที ่1.3% เทยีบกบัไตรมาส
ก่อน  

 ต้นทุนโครงขา่ย อยู่ที ่ 5,043 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 99% เทยีบกบัปีก่อน จาก
ค่าใชจ้่าย  2,375 ล้านบาท ทีเ่กดิจากขอ้ตกลงการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ี

(จ านวนเท่ากบัไตรมาส 4/2559 และจะคงอยู่ที่ระดบันี้ต่อไปในแต่ละไตร
มาส) หากไมร่วมค่าใชจ้า่ยดงักล่าว ต้นทุนโครงขา่ยค่อนขา้งคงทีเ่มื่อเทยีบ
กบัปีทีแ่ลว้และไตรมาสก่อน 

 ต้นทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ อยู่ที ่1,537 ล้านบาท ลดลง 3.7% เทยีบกบัปี
ก่อน และ 0.1% จากไตรมาสก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  อยู่ที ่5,439 ล้านบาท ลดลง 33% เทยีบกบัปี
ก่อน และลดลง 32% จากไตรมาสทีแ่ลว้ จากการท าแคมเปญโทรศพัทม์อืถอืลดลง 
 ค่าใชจ้า่ยการตลาด (ประกอบไปด้วยค่าใชจ้่ายทัว่ไปทางการตลาดและการ

ท าแคมเปญส่วนลดค่าเครื่องโทรศพัท์) อยู่ที ่2,157 ล้านบาท ลดลง  58% 
เทยีบกบัปีก่อน และ 46% เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากการท าแคมเปญ
ส่วนลดค่าเครื่องโทรศพัทท์ีล่ดลง  

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร อยู่ที ่2,648 ล้านบาท ทรงตวัจากปีก่อน แต่ลดลง 
19% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสทีแ่ลว้จากค่าใชจ้า่ยใหพ้นกังานทีล่ดลง 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อยู่ที ่110 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 15% จากปี
ก่อน เนื่องมาจากการขยายเอไอเอสชอ็ป แต่ลดลง 0.9% เมื่อเทยีบกบัไตร
มาสทีแ่ลว้ 

 ค่าใชจ้า่ยการตัง้ส ารองหนี้สูญ อยู่ที ่525 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 85% เทยีบกบัปี
ก่อน แต่ลดลง 10% เทียบกับไตรมาสที่แล้ว จากการขยายตัวของ
ผูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนและการท าแคมเปญโทรศพัท์มอืถอื ทัง้นี้ ณ ไตร
มาส 1/2560 สดัส่วนค่าใชจ้า่ยการตัง้ส ารองหนี้สูญต่อรายไดจ้ากผูใ้ชบ้รกิาร
ระบบรายเดอืนอยู่ที ่4.5%  

ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที ่1,293 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ยรอตดับญัชทีี่เกดิจาก
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่มูลค่า 523 ล้านบาท) เพิม่ขึน้ 72% จากปีก่อน จาก
เงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้เพื่อน ามาช าระค่าใบอนุญาตและขยายโครงขา่ย อย่างไรกต็าม
ตน้ทนุทางการเงนิลดลง 2.9% ไตรมาสก่อนจากการจา่ยคนืหนี้ในระหว่างไตรมาส 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน อยู่ที ่150 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 25 ล้านบาท ใน
ไตรมาส 1/2559 และ 6 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2559 โดยบริษัทมีนโยบาย
ป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนส าหรบัค่าใช้จ่ายและเงินกู้ในสกุลเงิน
ต่างประเทศ  

 
ก าไร 
ณ ไตรมาส 1/2560 EBITDA อยู่ที ่17,347 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 29% จากปีทีผ่่าน
มา และ 15% จากไตรมาสทีแ่ล้ว โดยมาจากรายได้จากการใหบ้รกิารที่เพิม่ขึน้ 
ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและส่วนแบ่งรายได้  และค่าใช้จ่ายในการท า
แคมเปญมอืถอืที่ลดลง ส่งผลให้อตัรา EBITDA margin อยู่ที่ 44.6% เทยีบกบั 
36.0% ณ ไตรมาส 1/2559 และ 36.4% ณ ไตรมาส 4/2559 บรษิทัมกี าไรสุทธอิยู่
ที ่7,693 ลา้นบาท ลดลง 4.7% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน แต่เพิม่ขึน้ 19% เมื่อเทยีบกบั
ไตรมาสทีแ่ล้ว ทัง้นี้ สทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในปี 2559 ทีเ่หลอือยู่ 
3,340 ล้านบาท จะถูกทยอยบันทึกบัญชีเป็นรายไตรมาส เริ่มตัง้แต่ไตรมาส 
1/2560 ถงึไตรมาส 4/2563 (ดูรายละเอยีดในค าอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝา่ย
บรหิารประจ าปี 2559)  
 
ฐานะการเงิน 
เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 4/2559 ณ ไตรมาส 1/2560 เอไอเอสมสีนิทรพัย์ 279,147 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อย 1.3% จากการลงทนุโครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้ หนี้สนิรวมอยู่ที ่
241,491 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.7% ส่วนหน่ึงมาจากเงินปนัผลรอจ่ายจ านวน 
12,755 ล้านบาท ที่จะต้องจ่าย ณ วนัที่ 26 เมษายน 2560 หนี้สินที่มภีาระ
ดอกเบีย้อยู่ทีป่ระมาณ 95,000 ลา้นบาท ซึง่เป็นหนี้สนิจากเงนิกู้ระยะยาวทัง้หมด 
โดยลดลงจากประมาณ 98,000 ลา้นบาท ส่วนของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่37,656 ล้านบาท 
ลดลง 12% จากก าไรสะสมทีล่ดลง อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนอยู่ที ่0.43 เท่า ลดลง
จาก 0.46 เทา่ จากการที ่EBITDA ปรบัตวัดขีึน้ผนวกกบัหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ย
ลดลง ท าใหอ้ตัราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อ EBITDA อยู่ที ่1.2 เท่า ลดลงจาก 1.4 เท่า 
โดยอตัราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที ่3.1% ต่อปี และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อื
หุน้ยงัคงอยู่ในระดบัดทีี ่75% 
 
กระแสเงินสด 
ณ ไตรมาส 1/2560 เอไอเอสมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน (หลงัหกัภาษี) 
รวม 13,838 ล้านบาท ลดลงจาก 16,626 ล้านบาทในไตรมาส 1/2559 เงนิลงทุน
โครงขา่ยอยู่ที ่11,509 ลา้นบาท เทยีบกบัประมาณการเงนิลงทุนโครงขา่ยของทัง้
ปีที ่40,000-45,000 ลา้นบาท ส่งผลใหม้กีระแสเงนิสดอสิระอยู่ที ่2,329 ล้านบาท 
บรษิัทมกีารช าระเงนิกู้ยืมสุทธอิยู่ที ่3,200 ล้านบาท โดยรวมเอไอเอสมเีงนิสด
ลดลง 1,144 ลา้นบาท ซึง่ท าใหม้เีงนิสดสุทธจิ านวน 10,082 ล้านบาท ณ สิ้นไตร
มาส 1/2560 
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งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาส 
1/2559                          

ไตรมาส 
4/2559                          

ไตรมาส 
1/2560                          %YoY %QoQ 

รายไดจ้ากการโทร (Voice)       13,572   12,329        11,433  -16% -7.3% 
รายไดจ้ากบรกิารขอ้มลู (Non-voice)       14,831   17,265        17,784  20% 3.0% 
รายไดจ้ากธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู            101   380            549  442% 44% 
รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิและรายไดอ้ื่นๆ        1,643   1,643         1,599  -2.7% -2.7% 

รวมรายได้จากการให้บริการไม่รวม IC       30,148  31,617        31,364  4.0% -0.8% 
รายรบัค่าเชือ่มโยงโครงขา่ย (IC)        1,441   1,387         1,087  -25% -22% 
รายไดจ้ากการขายซมิและโทรศพัท์        5,663   8,315         6,407  13% -23% 
รวมรายได้       37,252   41,319        38,858  4.3% -6.0% 
ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้       (4,589)  (1,834)       (1,815) -60% -1.0% 
ค่าตดัจ าหน่าย       (3,978)  (6,717)       (6,807) 71% 1.3% 
ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย       (2,531)  (5,065)       (5,043) 99% -0.4% 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ       (1,596)  (1,539)       (1,537) -3.7% -0.1% 

ต้นทุนการให้บริการไม่รวม IC      (12,693)  (15,155)      (15,203) 20% 0.3% 
ตน้ทุนค่าเชือ่มโยงโครงขา่ย (IC)       (1,347)  (1,332)       (1,053) -22% -21% 
ตน้ทุนการขายซมิและโทรศพัท์       (5,680)  (8,592)       (6,836) 20% -20% 
รวมต้นทุน      (19,721)  (25,079)      (23,091) 17% -7.9% 
ก าไรขัน้ต้น       17,532   16,240        15,767  -10% -2.9% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร       (8,095)  (7,961)       (5,439) -33% -32% 
ค่าใชจ้่ายการตลาด       (5,076)  (3,988)       (2,157) -58% -46% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและพนกังาน       (2,640)  (3,278)       (2,648) 0.3% -19% 
ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สญู          (284)  (584)          (525) 85% -10% 
ค่าตดัจ าหน่ายในการขายและบรหิาร            (96)  (111)          (110) 15% -0.9% 

ก าไรจากการด าเนินงาน        9,436   8,279        10,327  9.4% 25% 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น             25   6            150  496% 2395% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื่น           117   114            176  51% 54% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ          (751)  (1,331)       (1,293) 72% -2.9% 
ภาษเีงนิได้          (754)  (594)       (1,668) 121% 181% 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม               0   (6)               0  -18% -103% 
ก าไรสุทธิ        8,073   6,468         7,693  -4.7% 19% 
      

ก าไรสุทธิท่ีไม่รวมรายการพิเศษ (ล้านบาท) ไตรมาส 
1/2559                          

ไตรมาส 
4/2559                          

ไตรมาส 
1/2560                          %YoY %QoQ 

ก ำไรสุทธิ        8,073   6,468               7,693  -4.7% 19% 
   การรบัรูค้่าธรรมเนียม USO (หลงัหกัภาษี) 1,767 -  -  - - 
   การรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (919) -  -  - - 
   การรบัรูส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษี - (835) (209) - -75% 
ก าไรสุทธิท่ีไม่รวมรายการพิเศษ 8,921  5,633               7,484  -16% 33% 
      

EBITDA (ล้านบาท) ไตรมาส 
1/2559                          

ไตรมาส 
4/2559                          

ไตรมาส 
1/2560                          %YoY %QoQ 

ก าไรจากการด าเนินงาน        9,436         8,279        10,327  9.4% 25% 
ค่าตดัจ าหน่าย        4,073         6,828         6,917  70% 1.3% 
(ก าไร)/ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์               0              23            160  NA 594% 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร            (36)            (41)            (34) -3.9% -15% 
ค่าใชจ้่ายการเงนิอื่นๆ            (59)            (32)            (23) -62% -31% 

EBITDA       13,415  15,058        17,347  29% 15% 
   รายการพเิศษค่าธรรมเนียม USO (ก่อนหกัภาษ)ี 2,208 - - - - 
EBITDA ไม่รวมรายการพเิศษ       15,623  15,058             17,347  11% 15% 
อตัรา EBITDA margin (%) 36.0% 36.4% 44.6%   

อตัรา EBITDA margin ไม่รวมรายการพเิศษ (%) 41.9% 36.4%            44.6%    
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ฐานะการเงิน 
(ลา้นบาท/รอ้ยละของสนิทรพัยร์วม) 

ไตรมาส 4/2559 ไตรมาส 1/2560 
 อตัราส่วนทาง

การเงินท่ีส าคญั  
ไตรมาส 

1/2559                          
ไตรมาส 

4/2559                          
ไตรมาส 

1/2560                          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  11,226  4.1% 10,082  3.6%  เงนิกูต่้อส่วนของผูถ้อืหุน้  1.65 2.30 2.52 

เงนิฝากธนาคารและเงนิลงทุนระยะสัน้  2,963  1.1% 2,768  1.0%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุ้น 1.23 1.97 2.17 

ลกูหนี้การคา้  11,377  4.1% 11,466  4.1%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอ EBITDA 0.85 1.38 1.18 

สนิคา้คงเหลอื  3,085  1.1% 4,442  1.6%  อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.50 0.46 0.43 

อื่นๆ  3,248  1.2% 3,230  1.2%  อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 17 14 14 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  31,899  12% 31,987  11%  อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ 3.3 3.4 7.3 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่  115,378  42% 113,442  41%  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 83% 67% 75% 

โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  118,271  43% 124,190  44%     ตวัเลขจากงบก าไรขาดทนุเป็นตวัเลขตัง้แต่ต้นปี เทยีบใหเ้ป็นเตม็ปี 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  4,099  1.5% 4,192  1.5%      

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  2,618  0.9% 2,604  0.9%  ตารางการช าระหน้ี  การช าระค่าใบอนุญาตใช้คล่ืน 

อื่นๆ  3,404  1.2% 2,732  1.0%  ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 1800MHz 900MHz 

สินทรพัยร์วม  275,670  100%     279,147  100%  ไตรมาส 2-4/2560 397 1,147 10,247 - 
เจา้หนี้การคา้  17,737  6.4% 15,973  5.7%       2561 - 2,799 10,247 4,020 
ส่วนของเงนิกูถ้งึก าหนดช าระใน 1 ปี  11,685  4.2% 4,613  1.7%       2562 7,789 3,364  -  4,020 
ผลตอบแทนคา้งจ่าย  5,361  1.9% 5,361  1.9%       2563 - 24,829  -  59,574 
อื่นๆ  34,546  13% 47,753  17%       2564 1,776 12,079 - - 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  69,328  25%       73,700  26%       2565 - 12,636 - - 
หุน้กูแ้ละเงนิกูร้ะยะยาว  87,130  32% 90,671  32%       2566 7,820 6,400 - - 
อื่นๆ  76,504  28% 77,120  28%       2567 6,638 - - - 
รวมหน้ีสิน  232,962  85%     241,491  87%       2568 -  -  - - 
ก าไรสะสม  16,971  6.2% 11,909  4.3%       2569 7,180  -  -  - 
อื่นๆ  25,737  9.3% 25,747  9.2%       

รวมส่วนผู้ถือหุ้น  42,708  15%       37,656  13%      
          

แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนในไตรมาส 1/2560  (ลา้นบาท) 
แหล่งท่ีมาของเงินทุน  แหล่งใช้ไปของเงินทุน  

กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 14,167 เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 11,509 
เงนิกูย้มืระยะยาว 6,654 ช าระเงนิกูร้ะยะสัน้ 9,200 
ดอกเบี้ยรบั 42 ช าระเงนิกูร้ะยะยาว 654 
เงนิรบัจากการขายสนิทรพัย์ 4 ภาษเีงนิได้ 329 
เงนิสดลด 

1,144 
ช าระตน้ทุนทางการเงนิและสญัญาเชา่ทางการเงนิ 

265 

  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทุน 45 
  ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 9 
รวม 22,011 รวม 22,011 

อนัดบัเครดิต  

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

S&P BBB+, Outlook: Negative 
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คาดการณ์และมมุมองของผูบ้ริหารต่อแนวโน้มและกลยทุธ์ในปี 2560 (คงเดิม) 
  

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 จะชว่ยส่งเสรมิประสบการณ์ใชง้านของลูกคา้ทีต่อ้งการความเรว็ดาต้าทีสู่งขึน้ 
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 ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงไดข้ยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารเตม็พิน้ทีต่วัเมืองใน 28 จงัหวดั ปจัจบุนัใหบ้รกิารลูกค้า 
373,900 ราย ทัง้นี้ เอไอเอสยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะกา้วขึน้เป็นผูใ้หบ้รกิารรายหลกัในตลาดอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงโดยในสามปีขา้งหน้าดว้ยการสรา้งรากฐานการด าเนินงานที่
แขง็แกรง่และขยายธรุกจิอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัปี 2560 การขยายโครงขา่ยจะพจิารณาจากความต้องการใชง้านในแต่ละพื้นทีแ่ละอตัราผลตอบแทนในการลงทุน รวมถงึ
เพิม่ฐานลูกคา้บนโครงขา่ยปจัจบุนัดว้ยการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพของตวัแทนและชอ่งทางจ าหน่าย ในขณะทีย่งัคงกลยุทธก์ารแขง่ขนัด้านราคาเพื่อเพิม่ฐานลูกค้า 
ในปี 2560 เราคาดว่าจะใชเ้งนิลงทนุในโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงประมาณ 5,000 ลา้นบาท   

รายได้และ EBITDA เติบโตอย่างต่อเน่ือง  
ประมาณการรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในปีนี้คาดว่าจะเตบิโตประมาณ 4-5% จากปีก่อน และมอีตัราก าไรจากการขายเครื่องโทรศพัทป์รบัตวัดขีึน้ใกล้เคยีงระดบั เท่าทุน 
(หรอืใกลเ้คยีง 0%) โดยเน้นการท าแคมเปญกบักลุ่มลูกคา้ทีม่คีุณภาพ ในส่วนการใชบ้รกิารคลื่นความถี ่เสา และอปุกรณ์โครงขา่ยผ่านขอ้ตกลงกบัทโีอทใีนปี 2560 จะมี
การบนัทกึเตม็ปี โดยรวมแลว้อตัรา EBITDA margin คาดว่าจะมแีน้วโน้วปรบัตวัดขีึน้เป็น 42-44% และประมาณการงบลงทนุโครงขา่ยมอืถอืและอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 
(ไมร่วมค่าใบอนุญาต) โดยรวมอยู่ที ่40,000-45,000 ลา้นบาท 

ปรบันโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่ายไม่ต า่กว่า 70% ของก าไรสทุธิ 
เอไอเอสมุง่มัน่ในการสรา้งการเตบิโตของธรุกจิในระยะยาวและส่งมอบผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้มาอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง เอไอเอสจงึใหค้วามส าคญัต่อการรกัษาสถานะ
ทางการเงนิใหแ้ขง็แกรง่และมคีวามคล่องตวัเพื่อสรา้งการเตบิโตในอนาคต นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหม่จะจ่ายไม่ต ่ากว่า 70% ของก าไรสุทธ ิโดยมผีลตัง้แต่ปี 2560 
เป็นต้นไป การปรบันโยบายการจ่ายเงินปนัผลน้ีจะท าให้เอไอเอสมีกระแสเงินสดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินซึ่งเป็นปจัจยัส าคัญต่อการเป็นผู้น าตลาด 
ความสามารถในการแขง่ขนั และโอกาสในการเตบิโตของธรุกจิ รวมถงึพรอ้มรบัต่อสภาวะการณ์ต่างๆทีอ่าจเปลีย่นแปลง  
 
เอไอเอสยงัคงการจ่ายเงนิปนัผลปีละสองครัง้จากผลการด าเนินงานบรษิทัและก าไรสะสมบนงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทัง้น้ีการจ่ายเงนิปนัผลในทุกกรณี 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 
        

 ติดต่อนักลงทุนสมัพนัธเ์อไอเอส 
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