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บทวิเคราะหส์ าหรบัผู้บริหาร
เอไอเอสยงัคงรกัษาการเติบโตของรายได้ในไตรมาส 3/2560 ทัง้ในธุรกจิ
โทรศพัท์เคลื่อนที่และธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยรายได้จากการ
ใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) ในไตรมาส 3/2560 อยู่ที ่32,455 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.0% เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน และ 0.9% เทยีบกบั
ไตรมาสก่อน หรอืเตบิโต 5.5% ส าหรบัช่วง 9 เดอืน ทัง้นี้ รายได้จากธุรกจิ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีอ่ยู่ที ่31,569 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 3.9% เทยีบกบัปีก่อน และ 
0.5% เทยีบกบัไตรมาสก่อน จากอตัราการการใชง้านโทรศพัท ์4G ทีเ่พิม่ขึน้
เป็น 42% และอตัราการใชง้านดาต้าทีเ่พิม่ขึน้เป็น 5.9 กกิะไบต์/เลขหมายที่
ใชง้านดาตา้/เดอืน การรบัรูข้องลูกค้าเกี่ยวกบัคุณภาพโครงขา่ยค่อยๆ ดขีึน้
หลงัจากการเปิดตวัโครงขา่ย AIS NEXT G รวมทัง้แพก็เกจการใชง้านที่
แตกต่างจากคู่แข่ง ทัง้นี้ เอไอเอสยังคงเน้นการท าตลาดกบักลุ่มลูกค้าที่มี
คุณภาพ ท าใหฐ้านลูกค้าระบบรายเดือนเตบิโตขึน้ 235,300 เลขหมาย แต่
ฐานลูกคา้ระบบเตมิเงนิลดลง 522,500 เลขหมาย จากแนวโน้มการย้ายไปใช้
งานระบบรายเดือน เนื่องจากแพ็กเกจในการเล่นอนิเทอร์เน็ตที่ดึงดูดกว่า
ระบบเตมิเงนิ 

 
เอไอเอส ไฟเบอรมี์รายได้ 886 ล้านบาท เติบโต 282% เทียบกบัปีก่อน 
และ 20% เทียบกบัไตรมาสก่อน และคิดเป็น 2.7% ของรายได้จากการ
ให้บริการรวมในไตรมาส 3/2560 ปจัจุบันเอไอเอส ไฟเบอร์ มีลูกค้า 
481,500 ราย เพิม่ขึน้ 35,600 รายจากไตรมาสก่อน ในไตรมาสนี้มจี านวน

ลูกค้าใหม่สมคัรใชบ้รกิารลดลง เนื่องจากมาตรการเรยีกเกบ็ค่าแรกเขา้เพื่อ
เน้นลูกคา้ทีม่คีุณภาพ โดยบรษิทัคาดว่าอตัราการเตบิโตของจ านวนลูกค้าจะ
ค่อยๆ ดีขึน้ และยงัคงเป้าหมายระยะยาวไว้เช่นเดมิ อย่างไรกด็ ีฐานลูกค้า
ปจัจุบนัยงัคงมทีศิทางของรายได้เฉลี่ยต่อราย (ARPU) ที่เพิ่มขึน้เป็น 637 
บาท เทียบกบั 600 บาทในไตรมาสก่อน หลังจากลูกค้าที่ได้รบัส่วนลด
แพ็กเกจทยอยหมดช่วงโปรโมชัน่ โดยเอไอเอส ไฟเบอร ์ยงัคงแผนในการ
ขยายพื้นทีก่ารใหบ้รกิารเพิม่เตมิจาก 28 จงัหวดัในปจัจุบนั เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการใชง้านไฟเบอรท์ีย่งัคงเตบิโต   
 
ผลก าไรดีขึ้นจากการบริหารต้นทุนต่อเน่ือง และคงประมาณการของปี 
2560  ในไตรมาส 3/2560 เอไอเอสม ีEBITDA อยู่ที ่17,589 ลา้นบาท เตบิโต 
15% เทยีบกบัปีก่อน และ 2.8% เทยีบกบัไตรมาสก่อน เนื่องจากรายได้ที่
เตบิโต และการควบคุมค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร เอไอเอสใชง้บลงทุน
ในรอบ 9 เดือนไปทัง้สิ้น 33,822 ล้านบาท เพื่อพฒันาคุณภาพโครงข่าย
โทรศพัท์เคลื่อนที่ และการลากสายไฟเบอร์เข้าที่พกัอาศยัของลูกค้า (last 
mile) ในไตรมาสนี้ เอไอเอสรบัรู้ประโยชน์ทางภาษีจ านวน 309 ล้านบาท 
(ครอบคลุมผลประโยชน์ตัง้แต่มกราคม 2560 ถึงกนัยายน 2560) ตาม
ขอ้ก าหนดของภาครฐัเรื่องผลประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน (ดูเหตุการณ์
ส าคญั) โดยสรุป เอไอเอสมกี าไรสุทธิอยู่ที่ 7,469 ล้านบาท เติบโต 14% 
เทยีบกบัปีก่อน และ 3.5% เทยีบกบัไตรมาสก่อน  

 
เหตกุารณ์ส าคญัในไตรมาส 3/2560 
1. เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2560 เอไอเอสได้ยื่นแสดงเจตจ านงแบบมเีงื่อนไขในการเสนอซื้อหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน) 

(CSL) โดยเงื่อนไขในการเสนอซือ้มเีนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัการไดร้บัอนุมตัจิากบรษิทั ไทยคม และสงิเทล ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ CSL และการได้รบัอนุมตัิ
จาก กสทช. โดยการท าค าเสนอซื้อ (tender offer) ทีร่าคา 7.80 บาท/หุน้ จะเกดิขึน้หลงัจากเงื่อนไขทีก่ าหนดทุกขอ้ได้รบัอนุมตั ิส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 
โปรดดูขา่วแจง้ตลาดหลกัทรพัย์ วนัที ่6 ตุลาคม 2560 เรื่อง “แจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัการเขา้ซื้อหุน้สามญัและการท าค าเสนอซื้อ
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิทั ซเีอส ลอ็กซอนิโฟ จ ากดั (มหาชน)”  

2. ในเดอืนกรกฎาคมทีผ่า่นมา ทางภาครฐัไดป้ระกาศขอ้ก าหนดผลประโยชน์ทางภาษจีากการลงทนุ (พรฎ 642) คลา้ยกบัปี 2559 โดยเงนิลงทนุในสนิทรพัย์
ในชว่งวนัที ่1 มกราคม 2560 ถงึ 31 ธนัวาคม 2560 สามารถลดหย่อนภาษไีด ้1.5 เทา่ และทยอยรบัรูผ้ลประโยชน์ดงักล่าวในชว่งเวลา 5 ปี นบัตัง้แตปี่ 
2560 โดยในไตรมาส 3/2560 เอไอเอสไดร้บัรูผ้ลประโยชน์ดงักล่าวจ านวน 309 ลา้นบาท ซึง่ครอบคลุมผลประโยชน์ตัง้แต่มกราคม 2560 ถงึกนัยายน 
2560 

3. ในชว่งปลายเดอืนพฤษภาคม 2560 กสทช. มปีระกาศการลดคา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม (USO) 
จาก 3.75% ของรายได ้เป็น 2.5% โดยมกีารรบัรูเ้ตม็ไตรมาสในไตรมาส 3/2560 นี้ และท าใหต้ัง้แต่ไตรมาส 3/2560 ตน้ทนุค่าธรรมเนยีมประกอบไปดว้ย 

1) ตน้ทนุค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเทา่กบั 1.5% ของรายได ้
2) ตน้ทนุค่าธรรมเนียม USO เทา่กบั 2.5% ของรายได ้
3) ตน้ทนุค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศพัท ์เทา่กบั 2 บาท/เลขหมาย/เดอืน 

 
สภาวะตลาดและการแข่งขนัในไตรมาส 3/2560  
ตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนทีย่งัคงเตบิโตอย่างต่อเนื่อง จากการใชง้านดาต้าทีเ่พิม่ขึน้และอตัราการใชง้าน 4G ทีย่งัคงขยายตวั แคมเปญส่วนลดค่าเครื่องยงัคงเป็น   
กลยุทธส์ าคญัทีผู่ใ้หบ้รกิารใชใ้นการหาลูกคา้ใหม่และรกัษาฐานลูกคา้เดมิ โดยในภาพรวมผูใ้หบ้รกิารพยายามควบคุมและจ ากดัการท าแคมเปญดงักล่าวมากขึน้ 
ส่วนการแขง่ขนัดา้นราคาค่อนขา้งคงที ่และดขีึน้เลก็น้อยในกลุม่ลกูคา้ทีม่กีารใชง้านสูง โดยทีผู่ใ้หบ้รกิารเพิม่ระดบัราคาขัน้ต ่าของแพก็เกจแบบใชง้านไมจ่ ากดัให้
สูงขึน้ 
 
ตลาดอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงยงัคงขยายตวั และลูกคา้มทีางเลอืกในการใชง้านมากขึน้ระหว่างการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตบา้นเพยีงอย่างเดยีว เทยีบกบัอนิเทอรเ์น็ต
บา้นพ่วงกบับรกิารอื่นๆ โดยผูใ้หบ้รกิารยงัคงขยายบรกิารไฟเบอรไ์ปยงัพื้นทีใ่หม ่และดงึดูดใหลู้กค้าเปลี่ยนจากการใชง้านเทคโนโลยสีายทองแดง (ADSL) มา
เป็นการใชง้านดว้ยเทคโนโลยไีฟเบอร ์(FTTH) แทน  
 

บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหาร 

ประจ าไตรมาส 3/2560 
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สรปุผลการด าเนินงาน 
ในไตรมาส 3/2560 เอไอเอสยงัคงเน้นการท าตลาดกลุ่มลูกคา้ระบบรายเดอืน ท าใหม้ยีอดลูกค้าเพิม่ขึน้ 235,300 เลขหมาย และมอีตัราการใชง้านดาต้า (VOU) 
เพิม่เป็น 7.5 กกิะไบต/์เลขหมายทีใ่ชง้านดาตา้/เดอืน เพิม่จาก 6.7 กกิะไบตใ์นไตรมาสทีแ่ลว้ กลุ่มลูกคา้ระบบเตมิเงนิลดลง 522,500 เลขหมาย ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากการยา้ยไปใชง้านระบบรายเดอืน รวมถงึการท าแคมเปญอดุหนุนค่าเครื่องทีเ่น้นส าหรบับรกิารระบบรายเดอืน อย่างไรกต็าม กลุ่มลูกคา้ระบบเตมิเงนิยงัคงมี
การใชง้านดาตา้ทีเ่พิม่ขึน้เป็น 5.4 กกิะไบต ์จาก 4.1 กกิะไบตใ์นไตรมาสทีแ่ลว้ โดยสรปุเอไอเอสมลีูกคา้รวมทัง้สิน้ 40.2 ลา้นเลขหมาย และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเลข
หมายต่อเดอืน (ARPU) อยู่ที ่254 บาท เพิม่ขึน้ 1.2% เทยีบกบัไตรมาสก่อน และอตัราการใชง้านการโทรลดลงเหลอื 181 นาท/ีเดอืน  
 

เอไอเอส ไฟเบอร ์มลีูกคา้รวมทัง้สิน้ 481,500 ราย เพิม่ขึน้ 35,600 รายจากไตรมาสก่อน จ านวนลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ในไตรมาสนี้ชะลอตวัลงจากมาตรการในการหา
ลูกคา้ทีม่คีุณภาพ เชน่ การเกบ็ค่าแรกเขา้ 650 บาท อย่างไรกด็ ีARPU เพิม่ขึน้เป็น 637 บาท จาก 600 บาทในไตรมาส 2/2560 เนื่องจากลูกคา้ทีไ่ดร้บัสว่นลด
แพก็เกจทยอยหมดชว่งโปรโมชัน่
  
ธรุกิจมือถือ      

จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร ไตรมาส 3/2559 ไตรมาส 4/2559 ไตรมาส 1/2560 ไตรมาส 2/2560 ไตรมาส 3/2560 

ระบบรายเดอืน 6,108,700 6,429,600 6,661,400 6,991,500 7,226,800 

ระบบเตมิเงนิ 33,764,700 34,601,600 33,986,400 33,482,000 32,959,500 

รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 39,873,400 41,031,200 40,647,800 40,473,500 40,186,300 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 

ระบบรายเดอืน 295,900 320,900 231,800 330,100 235,300 

ระบบเตมิเงนิ 222,500 836,900 -615,200 -504,400 -522,500 

รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 518,400 1,157,800 -383,400 -174,300 -287,200 

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

ระบบรายเดอืน 597 600 579 593 590 

ระบบเตมิเงนิ 186 186 181 182 182 

เฉล่ีย 248 251 244 251 254 

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

ระบบรายเดอืน               305  296 280 271 264 

ระบบเตมิเงนิ               213                201  190 169 163 

เฉล่ีย               226                215  205 186 181 

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

ระบบรายเดอืน  4.1   5.0   5.7   6.7  7.5 

ระบบเตมิเงนิ  2.7   3.2   3.5   4.1  5.4 

เฉล่ีย  3.0   3.6   4.0   4.7  5.9 

อตัราการใชเ้ครื่องโทรศพัท์      

โทรศพัทม์อืถอื 4G 24% 29% 35% 39% 42% 

ธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร 195,000 301,500 373,900 445,900 481,500 

จ านวนผูใ้ชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 80,000 106,500 72,400 72,000 35,600 

ARPU (บาท/ราย/เดอืน) 498 510 541 600 637 
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สรปุผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือน 
รายไดร้วมส าหรบั 9 เดอืนแรกในปี 2560 เทา่กบั 116,516 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5.1% จากปีก่อน เนื่องจากทัง้รายได้จากการใหบ้รกิารและรายได้จากการขายซมิ
และโทรศพัทท์ีเ่ตบิโตขึน้ โดยรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไมร่วมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) อยู่ที ่95 ,972 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5.5% จากปีก่อน เทยีบกบัคาดการณ์การ
เตบิโตทัง้ปีที ่4-5% โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่ตบิโต 3.7% จากปีก่อน เนื่องจากความนิยมใชง้านวดิโีอสตรมีมิง่และฐานลูกค้าระบบราย
เดอืนทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนรายได้จากธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงเตบิโต 353% จากปีก่อน เนื่องจากการขยายฐานผูใ้ชบ้รกิารประกอบกบัรายได้ต่อผูใ้ชบ้รกิารต่อ
เดอืนเฉลีย่สูงขึน้หลงัจากแคมเปญส่วนลดไดท้ยอยหมดอายุลง ในดา้นของต้นทุน ต้นทุนการใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) เพิม่ขึ้น 24% จากปีก่อน 
อยู่ที ่46,480 ลา้นบาท จากการลงทนุในโครงขา่ย 4G และใบอนุญาตคลื่นความถี่ ในขณะทีค่่าธรรมเนียมใบอนุญาตลดลงจากปีก่อน ส่วนค่าใชจ้่ายในการขาย
และบรหิารลดลง 14% จากปีก่อน อยู่ที่ 18,739 ล้านบาท จากการท าแคมเปญส่วนลดค่าเครื่องโทรศพัทท์ีล่ดลง ส่งผลใหเ้อไอเอสม ีEBITDA เท่ากบั 52,043 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14% จากปีก่อน และอตัราก าไร EBITDA margin เพิม่ขึน้จาก 41.2% ในปีก่อน เป็น 44.7% เทยีบกบัคาดการณ์อตัราก าไร EBITDA ทัง้ปีที ่
42-44% ทัง้นี้ ก าไรสุทธอิยู่ที ่22,377 ลา้นบาท ปรบัตวัลง 7.5% จากปีก่อน เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและต้นทนุทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้จากการลงทนุในโครงขา่ย 4G 
และใบอนุญาตคลื่นความถี่ 
 
สรปุงบการเงินไตรมาส 3/2560
รายได้ 
ในไตรมาส 3/2560 รายได้รวม อยู่ที่ 38,580 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4% จากปี
ก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละรายไดจ้ากธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง อย่างไรกต็าม 
รายได้รวมปรบัตวัลง 1.3% จากไตรมาสที่แล้ว จากรายได้จากการขายซิม
และโทรศพัทท์ีล่ดลง 
 
รายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช่ือมโยงโครงข่าย) อยู่ที ่ 32,455 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 6% จากปีก่อน และ 0.9% จากไตรมาสทีแ่ลว้ จากทัง้รายไดจ้าก
บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง โดยรายได้จากบริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีปรบัตวัขึน้ 3.9% จากปีก่อนและ 0.5% จากไตรมาสทีแ่ลว้ 
จากกลุ่มลกูคา้ระบบรายเดอืนทีข่ยายตวัขึน้  
 รายได้จากการโทร อยู่ที ่10,351 ล้านบาท ลดลง 17% จากปีก่อน และ

ลดลง 6.6% จากไตรมาสทีแ่ลว้ จากการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตแทนการโทร
มากขึน้ 

 รายได้จากการให้บริการข้อมูล อยู่ที ่ 19,570 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 21% 
จากปีก่อน และเพิม่ขึน้ 4.6% จากไตรมาสทีแ่ล้ว จากความนิยมในการ
ใชง้านวดิโีอสตรมีมิง่ทีเ่พิม่ขึน้ และดาต้าแพ็กเกจ็ทีอ่อกแบบใหลู้กค้าใช้
งานได้อย่างไม่ต้องกงัวล และจ านวนผูใ้ช ้4G ทีเ่พิม่ขึน้เป็น 42% ของ
ฐานลูกค้า ส่งผลใหร้ายได้จากการใหบ้รกิารขอ้มูลเตบิโตคดิเป็น 60% 
ของรายได้จากการใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) เทยีบกบั 
53% ในปีก่อน และ 58% ในไตรมาสทีแ่ลว้ 

 รายได้จากธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง อยู่ที ่ 886 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
282% จากปีก่อน และเพิม่ขึน้ 20% จากไตรมาสทีแ่ลว้ เนื่องจากฐาน
ลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้มาอยู่ที ่ 481,500 ราย ขณะที ่ ARPU อยู่ที ่ 637 บาท 
เตบิโต 28% จากปีก่อน และเพิม่ขึน้ 6.2% จากไตรมาสทีแ่ลว้ ใน     
ไตรมาสนี้มลีกูคา้เพิม่ขึน้จ านวน 35,600 ราย เทยีบกบั 72,000 รายใน  
ไตรมาสก่อน 

 รายได้จากบริการต่างประเทศและบริการอ่ืนๆ อยู่ที ่ 1,648 ล้านบาท 
ปรบัตวัลงเลก็น้อยที ่0.6% จากปีก่อน และเพิม่ขึน้ 0.9% จากไตรมาสที่
แลว้ 

 
รายได้จากค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสุทธิ (Net IC) อยู่ที ่ 56 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จาก 51 ลา้นบาท ในปีก่อน แต่ลดลงจาก 60 ลา้นบาท ในไตรมาสทีแ่ลว้  
 
รายได้จากการขายซิมและโทรศพัท ์อยู่ที ่5,022 ลา้นบาท ลดลง 0.8%  จาก
ปีก่อน และลดลง 14% จากไตรมาสทีแ่ล้ว ในไตรมาส 3/2560 เอไอเอสยงัคง

ขาดทุนจากการขายซิมและโทรศพัทท์ีอ่ตัรา -4.9% เทยีบกบั -2.7% ใน    
ไตรมาสที่แล้ว ซึ่งสะท้อนถงึการท าแคมเปญลดราคามอืถือ อย่างไรก็ตาม 
อตัราก าไรจากการขายซิมและโทรศพัท์ปรับตวัดีขึน้เมื่อเทยีบกับปีก่อนที่ 
16% ซึ่งมกีารท าแคมเปญลดราคามอืถอืเพื่อเร่งจูงใจใหลู้กค้า 2G หนัมาใช ้
3G/4G 
 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนรวม อยู่ที ่22,080 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6.3% จากปีก่อน แต่ลดลง 2% 
จากไตรมาสทีแ่ล้ว โดยต้นทุนการให้บรกิาร (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) 
อยู่ที ่15,764 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 17% จากปีก่อน และเพิม่ขึน้ 1.6% จากไตร-
มาสทีแ่ล้ว เนื่องจากค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวกบัการลงทุน 4G ที่สูงขึน้ ชดเชยกบั
ตน้ทนุค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีล่ดลง  

 ต้นทุนค่าธรรมเนียมในอนุญาต ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมเลข
หมาย อยู่ที ่ 1,502 ล้านบาท ลดลง 15% จากปีก่อน และลดลง 
9.2% จากไตรมาสที่แล้ว ทัง้นี้  กสทช . ได้ปรับลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาก 5.25% เป็น 4% ของรายได้จากการ
ใหบ้รกิาร นบัตัง้แต่สิน้เดอืนพฤษภาคม 2560 ซึง่ส่งผลใหใ้นไตรมาส 
3/2560 เอไอเอสมสีดัส่วนต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคดิเป็น 
4.6% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) 
ลดลงมาจาก 5.8% ในปีก่อน และ 5.1% ในไตรมาสทีแ่ลว้  

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อยู่ที ่ 7,618 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
24% จากปีก่อนและเพิม่ขึน้ 5.5% จากไตรมาสทีแ่ลว้ จากการ
ลงทนุโครงขา่ย 4G 

 ต้นทุนโครงข่าย อยู่ที ่5,051 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23% จากปีก่อน 
เนื่องจากเอไอเอสได้บนัทกึค่าใชจ้่ายการเป็นพนัธมติรกบัทโีอทใีน
การใช้คลื่นความถี่และอุปกรณ์โครงข่ายตัง้แต่ปีทีแ่ล้ว หากไม่รวม
ค่าใชจ้่ายทีจ่่ายใหท้โีอท ี(มูลค่า 2,375 ล้านบาทต่อไตรมาส) ต้นทุน
โครงขา่ยจะทรงตวัจากปีทีแ่ล้ว และเพิม่ขึน้ 1.6% จากไตรมาสทีแ่ล้ว
จากการขยายเทคโนโลย ี2CA และ 3CA  

 ต้นทุนการให้บริการอ่ืนๆ อยู่ที ่1,593 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4.9% จาก
ปีก่อน เนื่ องจากต้นทุนค่าคอนเทนต์บนวิดีโอแพลตฟอร์มของ       
เอไอเอสซึง่มคีวามหลากหลายมากขึน้ ทัง้นี้ต้นทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ 
ลดลง 4.5% จากไตรมาสทีแ่ลว้ เป็นผลจากค่าคอมมชิชัน่ในระบบเตมิ
เงนิทีล่ดลง สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากลูกคา้ระบบเตมิเงนิทีล่ดลง 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที ่ 6,599 ล้านบาท ลดลง 9.1% จากปี
ก่อน และลดลง 1.5% จากไตรมาสทีแ่ล้ว โดยสาเหตุหลกัมาจากการท า
แคมเปญลดราคามอืถอืทีน้่อยลง 
 ค่าใช้จ่ายการตลาด อยู่ที ่2,608 ลา้นบาท ลดลง 32% จากปีทีแ่ล้ว และ

ลดลง 9.1% จากไตรมาสทีแ่ล้ว ในไตรมาส 3/2560 เอไอเอสเน้นท า
แคมเปญลดราคามอืถือในกลุ่มลูกค้าระบบรายเดือนที่มรีะดับ ARPU 
กลางถงึสูง รวมถงึกลุ่มลูกค้าที่ย้ายจากระบบเตมิเงนิมาเป็นระบบราย
เดอืน ส่งผลใหส้ดัส่วนค่าใชจ้่ายทางการตลาดต่อรายได้รวมลดลงเป็น 
6.8% จาก 10.3% ในไตรมาส 3/2559 และ 7.3% ในไตรมาส 2/2560  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ที ่3,321 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 12% จากปีก่อน 
เนื่องมาจากการขยายธุรกิจอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูง ขณะที่ค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวเพิม่ขึน้ 5.4% จากไตรมาสทีแ่ลว้ เป็นผลมาจากประมาณการค่า
เผื่อโทรศพัทล์า้สมยั 

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อยู่ที ่ 120 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 13% 
จากปีก่อนและเพิม่ขึน้ 5.3% จากไตรมาสทีแ่ล้ว จากการปรบัปรุงและ
ขยายเอไอเอสชอ็ป 

 ค่าใช้จ่ายการตัง้ส ารองหน้ีสูญ อยู่ที ่551 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 57% จากปี
ก่อน สอดคลอ้งกบัสดัส่วนของรายได้จากลูกค้าระบบรายเดอืนทีเ่ตบิโต
ขึน้ ขณะทีค่่าใชจ้า่ยการตัง้ส ารองหนี้สูญปรบัตวัลง 2.6% จากไตรมาสที่
แลว้ โดยในไตรมาส 3/2560  เอไอเอสมคี่าใชจ้า่ยในการตัง้ส ารองหนี้สูญ
คดิเป็นสดัส่วน 4.1% ของรายไดจ้ากระบบรายเดอืน เทยีบกบั 3.2% ใน
ไตรมาส 3/2559 และ 4.4% จากไตรมาส 2/2560 
 

ต้นทุนทางการเงิน (รวมถึงดอกเบี้ยรอตดับญัชีที่เกิดจากใบอนุญาตคลื่น
ความถี่มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท) อยู่ที ่ 1,339 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2.1% 
จากปีก่อนและเพิม่ขึน้ 1.1% จากไตรมาสทีแ่ล้ว เนื่องจากหนี้สินทีม่ภีาระ
ดอกเบีย้ปรบัตวัขึน้เลก็น้อย 
 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ อยู่ที ่ 41 ล้านบาท เทยีบกบั 67 ล้านบาท 
ในไตรมาส 3/2559 และ 12 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2560 ก าไร/ขาดทุนจาก
อตัราแลกเปลี่ยนเกดิจากงบลงทุนค้างจ่ายซึ่งเป็นผลจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี่ยน ทัง้นี้บรษิัทได้ท าสญัญาป้องกนัความเสี่ยงไว้เต็มจ านวน
ส าหรบัหนี้ในสกุลเงนิต่างประเทศ  
 

ก าไร 
ในไตรมาส 3/2560 EBITDA อยู่ท่ี 17,589 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 15% จากปีก่อน 
และเพิ่มขึน้ 2.8% จากไตรมาสทีแ่ล้ว ซึ่งเป็นผลจากรายได้ทีเ่ติบโตได้ด ี
ขณะทีม่ตี้นทุนการท าแคมเปญมอืถือลดลง ชดเชยกบัต้นทุนค่าใชจ้่ายด้าน
โครงขา่ยทีสู่งขึน้ อตัรา EBITDA margin เพิม่ขึน้เป็น 45.6% จาก 41.1% ใน
ไตรมาส 3/2559 และ 43.8% ในไตรมาส 2/2560 ขณะทีค่าดการณ์ทัง้ปีอยู่ที ่
42-44% ทัง้นี้ EBITDA ทีเ่ตบิโตและสทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน
โครงขา่ยมลูค่า 309 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้อไอเอสมกี าไรสุทธิ อยู่ที ่7,469 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้ 14% จากปีก่อนและเพิม่ขึน้ 3.5% จากไตรมาสทีแ่ล้ว แมค้่า
เสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย รวมถงึตน้ทนุทางการเงนิจะสูงขึน้ ขณะที ่อตัรา
ก าไรสุทธ ิปรบัตวัขึน้เป็น 19.4% จาก 17.6% ในไตรมาส 3/2559 และ 
18.5% ในไตรมาส 2/2560 
 

ฐานะการเงิน  
เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2559 แลว้ เอไอเอสมสีนิทรพัยร์วมอยู่ที ่279,731 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้ 1.5% เนื่องมาจากการลงทุนโครงขา่ย 4G ขณะทีห่นี้สนิรวมอยู่ที ่
237,838 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2.1% จากหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยทีป่ระมาณ 
108,500 ล้านบาท จาก 98,100 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 ส่วนของผูถ้อืหุน้
รวมอยู่ที ่41,893 ล้านบาท ลดลง 1.9% จากก าไรสะสมทีล่ดลง อตัราหนี้สนิ
สุทธติ่อ EBITDA ทรงตวัที ่1.4 เท่า (ไม่รวมภาระหนี้สนิของใบอนุญาตคลื่น
ความถี่ 900MHz และ 1800MHz รวมมูลค่า 88,108 ล้านบาท ซึ่งมี
ก าหนดการทยอยช าระเสรจ็สิ้นในปี 2563) และบรษิัทมตี้นทุนทางการเงนิ
เฉลีย่ที ่3% ต่อปี 

กระแสเงินสด 
ส าหรบัช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เอไอเอสมกีระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงาน (หลงัหกัภาษี) อยู่ที ่46,762 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 41,245 ล้าน
บาทในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายได้ทีป่รบัตวั
ดขีึน้และต้นทุนแคมเปญมอืถอืทีล่ดลง ขณะทีเ่อไอเอสใชง้บลงทุนโครงขา่ย
รวม 33,822 ลา้นบาท และคดิเป็นสดัส่วน 35% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
(ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย)  เทยีบกบัคาดการณ์ทัง้ปีที่ 40,000-45,000 
ลา้นบาท ทัง้นี้ เอไอเอสมกีระแสเงนิสดอสิระอยู่ที ่12,940 ลา้นบาท โดยมเีงนิ
กู้ยมืสุทธเิพิ่มขึน้ 10,160 ล้านบาท อย่างไรกต็ามเอไอเอสได้จ่ายเงนิปนั-
ผลรวม 23,190 ลา้นบาท ส่งผลใหโ้ดยสรปุแลว้เอไอเอสมเีงนิสดสุทธลิดลงมา
อยู่ที ่9,450 ลา้นบาท 
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งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) ไตรมาส 
3/2559                          

ไตรมาส 
2/2560                         

ไตรมาส 
3/2560                          %YoY %QoQ 

9 เดือน 
2559 

9 เดือน 
2560 

%YoY 

รายไดจ้ากการโทร (Voice)  12,494   11,080   10,351  -17% -6.6%       38,921  32,864 -16% 
รายไดจ้ากบรกิารขอ้มลู (Non-voice)  16,242  18,701     19,570  21% 4.6%       46,592  56,055 20% 

รายไดจ้ากธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู   232   738   886  282% 20%           480         2,172  353% 
รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอตัโนมตั ิและรายไดอ้ื่นๆ  1,659   1,634   1,648  -0.6% 0.9%        4,950         4,881  -1.4% 

รวมรายได้จากการให้บริการไม่รวม IC  30,627   32,153   32,455  6.0% 0.9%       90,944        95,972  5.5% 
รายรบัค่าเชือ่มโยงโครงขา่ย (IC)  1,405   1,068   1,102  -22% 3.2%        4,278         3,257  -24% 
รายไดจ้ากการขายซมิและโทรศพัท์  5,064   5,858   5,022  -0.8% -14%       15,609        17,287  11% 

รวมรายได้ (ไม่รวมค่าก่อสร้าง)  37,096   39,079   38,580  4.0% -1.3%     110,830      116,516  5.1% 

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้  (1,769)  (1,654)  (1,502) -15% -9.2%       (8,580)       (4,971) -42% 

ค่าตดัจ าหน่าย  (6,156)  (7,218)  (7,618) 24% 5.5%      (14,536)      (21,643) 49% 

ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย  (4,094)  (4,973)  (5,051) 23% 1.6%       (9,745)      (15,068) 55% 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ  (1,518)  (1,668)  (1,593) 4.9% -4.5%       (4,677)       (4,798) 2.6% 

ต้นทุนการให้บริการไม่รวม IC  (13,537)  (15,512)  (15,764) 17% 1.6%      (37,538)      (46,480) 24% 

ตน้ทุนค่าเชือ่มโยงโครงขา่ย (IC)  (1,354)  (1,008)  (1,046) -23% 3.8%       (4,048)       (3,107) -23% 

ตน้ทุนการขายซมิและโทรศพัท์  (5,878)  (6,015)  (5,270) -10% -12%      (16,326)      (18,120) 11% 

รวมต้นทุน (ไม่รวมค่าก่อสร้าง)  (20,768)  (22,535)  (22,080) 6.3% -2.0%      (57,913)      (67,707) 17% 

ก าไรขัน้ต้น  16,327   16,544   16,500  1.1% -0.3%       52,918        48,810  -7.8% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (7,260)  (6,701)  (6,599) -9.1% -1.5%      (21,815)      (18,739) -14% 

ค่าใชจ้่ายการตลาด  (3,828)  (2,869)  (2,608) -32% -9.1%      (12,024)       (7,634) -37% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและพนกังาน  (2,976)  (3,152)  (3,321) 12% 5.4%       (8,534)       (9,121) 6.9% 

ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สญู  (350)  (565)  (551) 57% -2.6%          (954)       (1,641) 72% 

ค่าตดัจ าหน่ายในการขายและบรหิาร  (106)  (114)  (120) 13% 5.3%          (303)          (344) 13% 

ก าไรจากการด าเนินงาน  9,067   9,843   9,900  9.2% 0.6%       31,103        30,070  -3.3% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  67   12   41  -39% 245%           271            203  -25% 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื่น  94   127   87  -7.8% -32%           328            390  19% 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  (1,311)  (1,324)  (1,339) 2.1% 1.1%       (2,905)       (3,956) 36% 
ภาษเีงนิได้  (1,371)  (1,443)  (1,221) -11% -15%       (4,581)       (4,331) -5.5% 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม  (17) 0.2  0.4  -102% 66%  (17)            0.8  -105% 

ก าไรสุทธิ  6,529   7,215   7,469  14% 3.5% 24,198        22,377  -7.5% 

         

EBITDA (ลา้นบาท) ไตรมาส 
3/2559                          

ไตรมาส 
2/2560                         

ไตรมาส 
3/2560                          %YoY %QoQ 

9 เดือน 
2559 

9 เดือน 
2560 

%YoY 

ก าไรจากการด าเนินงาน 9,067  9,843   9,900  9.2% 0.6%       31,103        30,070  -3.3% 
ค่าตดัจ าหน่าย 6,262  7,332   7,738  24% 5.5%       14,839        21,986  48% 
(ก าไร)/ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์ -   (3)  -  NA -100%               -            157  NA 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  (39)  (48)  (36) -6.6% -24%          (110)          (119) 8.3% 
ค่าใชจ้่ายการเงนิอื่นๆ  (33)  (16)  (13) -61% -18%          (149)  (51) -65% 
EBITDA 15,257  17,108   17,589  15% 2.8%       45,684        52,043  14% 

อตัรา EBITDA margin (%) 41.1% 43.8% 45.6%   41.2% 44.7%  
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ฐานะการเงิน (ล้านบาท/ร้อยละ

ของสินทรพัยร์วม) 
ไตรมาส 4/2559 ไตรมาส 3/2560 

 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ไตรมาส 
3/2559 

ไตรมาส 
2/2560 

ไตรมาส 
3/2560 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  11,226  4.1%  9,450  3.4%  เงนิกูต่้อส่วนของผูถ้อืหุน้  2.94 2.31 2.54 
เงนิลงทุนระยะสัน้  2,963  1.1%  2,495  0.9%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุ้น 2.57 2.03 2.30 
ลกูหนี้การคา้  11,377  4.1%  12,939  4.6%  เงนิกูสุ้ทธต่ิอ EBITDA 1.53 1.32 1.39 
สนิคา้คงเหลอื  3,085  1.1%  2,519  0.9%  อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.49 0.47 0.42 
อื่นๆ  3,248  1.2%  2,857  1.0%  Interest Coverage  16 13 13 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  31,899  12%  30,260  11%  Debt Service Coverage Ratio  1.7 3.4 2.7 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ 115,378  42% 109,503  39%  Return on Equity 90% 64% 73% 
โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 118,271  43% 130,658  47%     ตวัเลขจากงบก าไรขาดทนุเป็นตวัเลขตัง้แต่ตน้ปี เทยีบใหเ้ป็นเตม็ปี  

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  4,099  1.5%  4,388  1.6%  ตารางการช าระหน้ี  ตารางการช าระค่าใบอนุญาตใช้คล่ืน 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  2,618  0.9%  2,743  1.0%  ล้านบาท หุ้นกู้ เงินกู้ 1800MHz 900MHz 
อื่นๆ  3,404  1.2%  2,178  0.8%  ไตรมาส 4/2560 - 14,247 10,247 - 

สินทรพัยร์วม 275,670  100% 279,731  100%  2561 - 2,799 10,247 4,020 
เจา้หนี้การคา้  17,737  6.4% 11,348 4.1%  2562 7,789 3,364  -  4,020 
ส่วนของเงนิกูถ้งึก าหนดช าระใน 1 ปี  11,685  4.2%  17,373  6.2%  2563 - 24,829  -  59,574 
ผลตอบแทนคา้งจ่าย  5,361  1.9%  5,362  1.9%  2564 1,776 12,079  -   -  
อื่นๆ  34,546  13% 38,298 14%  2565 - 13,290  -   -  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  69,328  25%  70,380  26%  2566 7,820 6,400  -   -  
หุน้กูแ้ละเงนิกูร้ะยะยาว  87,273  32%  91,151  33%  2567 6,638 -  -   -  
อื่นๆ  76,361  28%  74,307  27%  2568 -  -   -   -  
รวมหน้ีสิน 232,962  85% 237,838  85%  2569 7,180  -   -   -  
ก าไรสะสม  16,971  6.2%  16,158  5.8%       
อื่นๆ  25,737  9.3%  25,735  9.2%  อนัดบัเครดิต    
รวมส่วนผู้ถือหุ้น  42,708  15%  41,893  15%  Fitch National rating: AA+ (THA), แนวโน้ม: คงที ่
     S&P BBB+, แนวโน้ม: เป็นลบ  
         
แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนในรอบ 9 เดือน 2560  (ลา้นบาท) 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน  แหล่งใช้ไปของเงินทุน  
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 51,969  เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 33,822 
เงนิกูย้มืระยะยาว 7,307  เงนิปนัผลจ่าย 23,190  
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 4,800  ภาษเีงนิได้ 5,207 
เงนิรบัจากการขายสนิทรพัย ์ 108  ช าระเงนิกูร้ะยะยาว 1,947  
ดอกเบี้ยรบั 121  ช าระตน้ทุนทางการเงนิและสญัญาเชา่ทางการเงนิ 1,840  
ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 3 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทุน 45  
เงนิสดลด 1,776 จ่ายช าระเงนิจากการลดทุนใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 33 
รวม 66,084 รวม 66,084 
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มมุมองของผูบ้ริหารต่อแนวโน้มและกลยทุธ์ในปี 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 
เพื่อพฒันาคุณภาพของบรกิารดาต้าใหร้องรบัต่อความต้องการใชง้านทีเ่พิม่ขึน้ โดยบรกิาร 4G จะช่วยส่งเสรมิประสบการณ์ใชง้านของลูกค้าทีต่้องการความเรว็
ดาต้าทีสู่งขึน้ ทัง้นี้ ในปี 2560 เอไอเอสยงัเน้นสร้างความเป็นผู้น าในธุรกิจมอืถือโดยเฉพาะการให้บรกิารดาต้า โดยวางแผนลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของ
โครงขา่ย 4G และขยายการใชเ้ทคโนโลย ี2-Carrier และ 3-Carrier Aggregation ในบรเิวณพื้นทีต่วัเมอืงหลกั พรอ้มกบัการส่งเสรมิใหลู้กค้าใชส้มารท์โฟนเพิม่ขึน้ 
และท าแคมเปญมอืถอืเฉพาะกลุ่มส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร 2G อย่างต่อเนื่อง  

เจาะจงการขยายโครงข่ายอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงในพ้ืนท่ีท่ีมีความต้องการสูงและเพ่ิมฐานลกูค้าบนโครงข่ายปัจจบุนั  
ตัง้แต่เปิดบรกิารในเดอืนเมษายน 2558 เอไอเอส ไฟเบอร ์บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงไดข้ยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารเตม็พิน้ทีต่วัเมอืงใน 28 จงัหวดั ปจัจุบนัใหบ้รกิาร
ลูกคา้ 481,500 ราย ทัง้นี้ เอไอเอสยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะกา้วขึน้เป็นผูใ้หบ้รกิารรายหลกัในตลาดอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงโดยในสามปีขา้งหน้าด้วยการสรา้งรากฐานการ
ด าเนินงานทีแ่ขง็แกรง่และขยายธรุกจิอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัปี 2560 การขยายโครงขา่ยจะพจิารณาจากความต้องการใชง้านในแต่ละพื้นทีแ่ละอตัราผลตอบแทนใน
การลงทนุ รวมถงึเพิม่ฐานลูกคา้บนโครงขา่ยปจัจบุนัดว้ยการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพของตวัแทนและช่องทางจ าหน่าย ในขณะทีย่งัคงกลยุทธก์ารแขง่ขนัด้าน
ราคาเพื่อเพิม่ฐานลูกคา้ ในปี 2560 เราคาดว่าจะใชเ้งนิลงทนุในโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงประมาณ 5,000 ลา้นบาท   

รายได้และ EBITDA เติบโตอย่างต่อเน่ือง  
ประมาณการรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในปีนี้คาดว่าจะเตบิโตประมาณ 4-5% จากปีก่อน และมอีตัราก าไรจากการขายเครื่องโทรศพัทป์รบัตวัดขีึน้ใกล้เคยีงระดบัเท่า
ทนุ (หรอืใกลเ้คยีง 0%) โดยเน้นการท าแคมเปญกบักลุ่มลูกคา้ทีม่คีุณภาพ ในส่วนการใชบ้รกิารคลื่นความถี่ เสา และอุปกรณ์โครงขา่ยผ่านขอ้ตกลงกบัทโีอทใีนปี 
2560 จะมกีารบนัทกึเตม็ปี โดยรวมแล้วอตัรา EBITDA margin คาดว่าจะมแีน้วโน้วปรบัตวัดขีึน้เป็น 42-44% และประมาณการงบลงทุนโครงขา่ยมอืถอืและ
อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง (ไมร่วมค่าใบอนุญาต) โดยรวมอยู่ที ่40,000-45,000 ลา้นบาท 

ปรบันโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่ายไม่ต า่กว่า 70% ของก าไรสทุธิ 
เอไอเอสมุง่มัน่ในการสรา้งการเตบิโตของธุรกจิในระยะยาวและส่งมอบผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้มาอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง เอไอเอสจงึใหค้วามส า คญัต่อการรกัษา
สถานะทางการเงนิใหแ้ขง็แกร่งและมคีวามคล่องตวัเพื่อสรา้งการเตบิโตในอนาคต นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหม่จะจ่ายไม่ต ่ากว่า 70% ของก าไรสุทธ ิโดยมผีล
ตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้ไป การปรบันโยบายการจา่ยเงนิปนัผลน้ีจะท าใหเ้อไอเอสมกีระแสเงนิสดเพื่อเพิม่ความคล่องตวัทางการเงนิซึง่เป็นปจัจยัส าคญัต่อการเป็นผูน้ า
ตลาด ความสามารถในการแขง่ขนั และโอกาสในการเตบิโตของธรุกจิ รวมถงึพรอ้มรบัต่อสภาวะการณ์ต่างๆทีอ่าจเปลีย่นแปลง  
 
เอไอเอสยงัคงการจา่ยเงนิปนัผลปีละสองครัง้จากผลการด าเนินงานบรษิทัและก าไรสะสมบนงบการเงนิเฉพาะกจิการ ทัง้น้ีการจา่ยเงนิปนัผลในทกุกรณี จะขึน้อยู่กบั
กระแสเงนิสดและแผนการลงทนุ รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบรษิทัและ/หรอื บรษิทัย่อย  และการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะต้องไม่
เกนิก าไรสะสมทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัและ/หรอืมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัและบรษิทัย่อย  
 
ข้อปฎิเสธความรบัผิดชอบ 
ในเอกสารฉบบันี้อาจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์ในอนาคตโดยใชป้จัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในหลายดา้นซึง่จะขึน้อยู่กบัความเสีย่งและความไมแ่น่นอนต่างๆ    ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวรวมถงึ แผนธุรกจิ  กลยุทธ์  และความเชื่อของบรษิทั   รวมทัง้ขอ้มูล
อื่นทีไ่มใ่ชข่อ้มลูทีเ่กดิขึน้ในอดตี    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 าเรจ็
ทีเ่กดิขึน้จรงิแตกต่างจากทีบ่รษิทั  คาดการณ์ไวใ้นอนาคต    ดงันัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดงักล่าวจงึควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูขา้งตน้ อกีทัง้บรษิทั และผูบ้รหิาร/พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรอืรบัรองความเกีย่วขอ้ง ระยะเวลาที่จะเกดิขึ้น หรอืความถู กต้องของขอ้มูล
ดงักล่าว         
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