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วาระที่ 1
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2560
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• ตัง้เป้าเป็นผูใ้หบ้รกิารรายหลกัภายในปี 
2563

• รว่มใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานไฟเบอรก์บัธรุกจิ
โทรศพัทเ์คลือ่นที่

• เสรมิความแข็งแกรง่ใหก้บัธรุกจิ
โทรศพัทเ์คลือ่นที่

39%
34%

21% 6.4%

• เนน้รว่มมอืกบัพันธมติรเพือ่สรา้งระบบนเิวศที่
แข็งแรง

• สรา้งการเตบิโตตอ่ยอดจากฐานลกูคา้และ
โครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคมทีม่ี

• ใหบ้รกิารเครอืขา่ยคณุภาพ 4G/3G/2G 
ครอบคลมุทั่วประเทศ

• รักษาความเป็นผูน้ าเพือ่สรา้งความ
ไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทนุ

เอไอเอส: ผูใ้หบ้รกิารดา้นดจิทิลัไลฟ์

มุง่เนน้บรกิารใน 4 แกนหลกั

48%

27%

25%

สว่นแบง่การตลาดเชงิรายได ้ สว่นแบง่การตลาดเชงิผูใ้ชบ้รกิาร
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ขอ้มลู ณ ไตรมาส 4/2560

เตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ในธรุกจิ 
“อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู”

เป็นผูน้ าดา้นดจิทิลัในธรุกจิ 
“โทรศพัทเ์คลือ่นที”่

รว่มมอืกบัพันธมติรสรา้งความแตกตา่งในธรุกจิ 
“ดจิทิัลเซอรว์สิ”

วดิโีอ

ธรุกรรมการเงนิ
บนมอืถอื

คลาวด์

IoT



รายไดใ้นปี 2560 เตบิโตจากทัง้ธรุกจิโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู

รายไดธุ้รกจิโทรศพัทเ์คลือ่นที ่(พันลา้นบาท)

รายไดธุ้รกจิอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู (ลา้นบาท)

สดัสว่นรายได้

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่

อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู

รายไดเ้ตบิโตตอ่เนือ่งในฐานะผูใ้หบ้รกิาร
ท ัง้ธุรกจิโทรศพัทเ์คลือ่นทีแ่ละอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู

บรหิารตน้ทนุใหเ้หมาะสมอยา่งตอ่เนือ่ง

• ขยายธรุกจิเน็ตบา้น
เขา้สู ่50 ตัวเมอืง
ส าคัญ
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ตน้ทนุการใหบ้รกิาร1) 

(พันลา้นบาท)

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร
(พันลา้นบาท)

• เพิม่ประสทิธภิาพตน้ทนุโครงขา่ย 
และกระบวนการท างาน 

• ท าแคมเปญโทรศัพทโ์ดยเนน้
ลกูคา้คณุภาพ

%YoY

%YoY

1) ตน้ทนุการใหบ้รกิาร ไมร่วมคา่เชือ่มโยงโครงขา่ย คา่ใชจ้า่ยการเป็นพนัธมติรกบัทโีอท ีและคา่เสือ่มราคา
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% ตอ่รายไดก้ารใหบ้รกิาร 
(ไมร่วมคา่เชือ่มโยงโครงขา่ย)

% ตอ่รายไดร้วม

ลงทนุในโครงขา่ยเพือ่รกัษาความเป็นผูน้ า
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• ท า 2CA ในทกุอ าเภอ
และ 3CA ในตัวเมอืง
ทีใ่ชง้านหนาแน่น

• เปิดตัวโครงขา่ย
Next G ใหค้วามเร็ว
สงูสดุ 1 Gbps

• สนับสนุนจากจ านวน
ผูใ้ชง้าน 4G และลกูคา้
ระบบรายเดอืนทีเ่ตบิโต

• สว่นแบง่ตลาดเชงิ
ผูใ้ชบ้รกิารเพิม่จาก 4%
ในปี 2559 เป็น 6.4% ใน
ปี 2560

1%

99%

2.4%

97%

2559 2560

ใชง้บลงทนุ 41,000 ลา้นบาท (ลดจาก 48,000 ลา้นบาทในปี 2559)



ระบบใบอนญุาต
• คลืน่ความถี ่2100MHz จ านวน 15MHz
• คลืน่ความถี ่1800MHz จ านวน 15MHz
• คลืน่ความถี ่900MHz จ านวน 10MHz
สญัญาการเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ
• เซ็นสญัญาอยา่งเป็นทางการกับทโีอทใีนการใชง้านคลืน่
ความถี ่2100MHz จ านวน 15MHz

 -
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s

ผลการด าเนนิงานธรุกจิโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นปี 2560

55
MHz
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วดิโีอสตรมีม ิง่ผลกัดนัใหก้ารใชง้าน 4G เตบิโต

ลงทนุในคลืน่ความถีแ่ละเทคโนโลยเีพือ่รองรบัการเตบิโต

ใหบ้รกิาร 4G | 3G | 2G 
ครอบคลมุ 98% ของ
ประชากร

3.6 6.7 

4/2559 4/2560

ปรมิาณการใชด้าตา้
(GB/เลขหมายทีใ่ชด้าตา้/เดอืน)

46%
46%

8%

ฐานลกูคา้แยกตามเทคโนโลยี

ไตรมาส 
4/2560

60%

29%
11%

ไตรมาส 
4/2559

4G

3G

2G

70% 73%

4/2559 4/2560

อตัราการใชง้านสมารท์โฟน

ลงทนุในโครงขา่ยดว้ยเทคโนโลยี
ใหม ่เชน่ Massive MIMO เตรยีม
รองรับ 5G ในอนาคต

s

ลกูคา้ระบบเตมิเงนิยา้ยไปใชง้านระบบรายเดอืนตอ่เนือ่ง

s

เป็นผูน้ าดา้นโครงขา่ย และมภีาพลกัษณ์ของแบรนดท์ีด่ขี ึน้

6.4
35

7.4
33

รายเดอืน เตมิเงนิ

2559 2560

+15% YoY

-5% YoY

42 7649 73

รายเดอืน เตมิเงนิ

2559 2560

รายได้ (พันลา้นบาท)จ านวนลกูคา้ (ลา้นเลขหมาย)

+16% YoY
-4% YoY

• ลกูคา้เปลีย่นจากระบบเตมิเงนิเป็นรายเดอืนจากความตอ้งการใชง้านดาตา้
และการท าแคมเปญโทรศัพทข์องผูใ้หบ้รกิาร

ก.ย. 
2560

ม.ิย. 
2560

ธ.ค. 
2560

การทดสอบความเร็ว 4G 
(Mbps)

20.3

• ลงทนุอยา่งเหมาะสม
ในการพัฒนาคณุภาพ
โครงขา่ย

• สรา้งภาพลักษณ์ความ
เป็นผูน้ าดา้นดาตา้
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จ านวนลกูคา้ (‘000) ARPU (บาท/เดอืน)

จ านวนลกูคา้ทีเ่พ ิม่ข ึน้ (‘000) 

เนน้หาลกูคา้ทีม่คีณุภาพ

• ท าตลาดดว้ยเทคโนโลยี FTTX
• ARPU เตบิโตตอ่เนือ่งจากแบรนดท์ีแ่ข็งแรงขึน้และแพ็กเกจแบบครบ
วงจรทีแ่ตกตา่ง

ผลการด าเนนิงานธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูในปี 2560

• เนน้ลกูคา้คณุภาพเพือ่สรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุทีเ่หมาะสม

• ขยายฐานลกูคา้ทีเ่ป็น
ครอบครัว เนน้เพิม่รายไดต้อ่
บา้น (ARPH1))

ของลกูคา้เอไอเอส ไฟเบอร ์
ใชง้านซมิมอืถอืเอไอเอส

78%

สรา้งความแข็งแกรง่ในฐานะผูใ้หบ้รกิารครบวงจร 
(Fixed-Mobile-Content Convergence)

• ใหบ้รกิารครบวงจรและสทิธพิเิศษกบัฐานลกูคา้ทีเ่ป็นครอบครัว

AIS FAMILY EXTRA

ซมิเอไอเอส
ระบบรายเดอืน

FIXED MOBILE CONTENT

ลงทนุในบรเิวณทีม่คีวามตอ้งการใชง้านไฟเบอร์

ขยายบรกิารใน
50 จงัหวดั 

ครอบคลมุ 6 ลา้น
ครัวเรอืน

งบลงทนุ 5,000 
ลา้นบาท

ส าหรับการลากไฟเบอร์
เขา้บา้นลกูคา้เป็นหลัก

1)Average revenue per household



ธรุกรรม
ทางการเงิน
บนมือถือ

IoTคลาวด์

วิดีโอ
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ผลการด าเนนิงานธรุกจิดจิทิลัเซอรว์สิในปี 2560

แพลตฟอรม์
ดจิทิลัส าหรบั
คนไทย

ศนูยร์วมคอนเทนตช์ ัน้น าท ัง้ในและ
ตา่งประเทศ

• สรา้งความแตกตา่งในตลาดเพือ่
จงูใจลกูคา้

• ใชเ้งนิลงทนุประมาณ 1 พนัลา้น
บาท ส าหรับพัฒนาแพลตฟอรม์
และรว่มมอืกับพันธมติรชัน้น า

• มลีกูคา้ทีซ่ ือ้แพ็กเกจคอนเทนต์
ประมาณ 273,000 ราย

สรา้งระบบนเิวศตอ่ยอดไปยงั
ไทยแลนด ์4.0

โครงขา่ยและแพลตฟอรม์

วจิยัและ
พฒันา

สตารต์
อพั

ฮารด์แวร์

eSIM / ชพิ
เซต็ / 

เซน็เซอร ์/
อปุกรณอ์ืน่ๆ

โซลชู ัน่ใน
อุตสาหกรรมอืน่

ระบบขนสง่ / ระบบ
ตรวจวดั / ฟินเทค

NB-IoT

• ใชค้ลืน่ความถี่
ปรมิาณนอ้ย

• แบตเตอรีใ่ชง้านไดน้าน

• รปูแบบธรุกจิขึน้อยูก่ับ
โซลชูัน่การใชง้าน

เตบิโตในตลาดลกูคา้องคก์ร              
ตอ่ยอดจากความแข็งแรงของเอไอเอส

• ลกูคา้องคก์รในไทยเปลีย่นจากลงทนุเองเป็นเชา่ใชบ้รกิาร 
เนือ่งจากเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงเร็ว

คลาวดแ์ละดาตา้เซ็นเตอร์

บรกิารดา้นการสือ่สารและการด าเนนิ
ธรุกจิ

โซลชูัน่ดา้นไอซทีี

อนิเทอรเ์น็ตส าหรับองคก์ร

9% ของรายได้
ในปี 2560 

25%
ในปี 2563

แพลมฟอรม์การช าระเงนิบนมอืถอื
ส าหรบัคนไทย

ฐานลกูคา้

40 ลา้นเลหมาย

42 ลา้นบัญชทีี่
ใชง้าน LINE

ผูถ้อืบัตร Rabbit 
8.5 ลา้นคน

ชอ่งทาง
การเตมิ
เงนิ

จดุเตมิเงนิมอืถอืของเอไอ
เอสกวา่ 400,000 จดุ

บญัชธีนาคาร/เครดติ/เดบติ

รา้นคา้ปลกีทีเ่ป็นพันธมติร

ชอ่งทาง
การใช้

จา่ยเงนิ

E-commerce

ช าระบลิตา่งๆ

ชอ่งทางของพันธมติร



“สง่เสรมิบคุลากร
ใหเ้ตบิโตในทกุยา่งกา้ว”

“สรา้งสรรคน์วัตกรรม
ทีเ่ป็นมติรตอ่ส ิง่แวดลอ้ม”

+33%
ผูใ้ชบ้รกิาร E-bill 
5.5 ลา้นราย

ผูใ้ชบ้รกิาร 
eService 
2.5 ลา้นราย

+78%

ต ัง้เป้าหมาย
ลดปรมิาณคารบ์อน
จากการด าเนนิธรุกจิ

-6.3
ลา้นบาท

คา่รักษา
พยาบาล

7,000
พนักงานเขา้รวม
โครงการ 
AIS wellness

เปลีย่นแปลงวฒันธรรม
องคก์ร พรอ้มรบัยคุดจิทิลั

ดแูลพนกังานแบบองคร์วม ลดการใชก้ระดาษ

mobike

กลยทุธ ์5 ดา้น เพือ่การด าเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื
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ลกูคา้ชุมชนและสงัคม พนัธมติร ส ิง่แวดลอ้ม

“ประสานสงัคม 
ใหเ้ป็นหนึง่เดยีว”

พนกังาน

“สง่มอบประสบการณ์
ทีด่ทีสีดุใหแ้กล่กูคา้”

“สรา้งหุน้สว่นทางธรุกจิ
ทีย่ัง่ยนื”กล

ยุท
ธ์

A 

เป็นผูใ้หบ้รกิารเทคโนโลยดีจิทิลั
ทีไ่ดร้บัการยอมรบัสงูสดุในประเทศทไทย

ดาวโหลด +7,500 คร ัง้
แอปพลเิคชนั รา้นฟารม์สขุ

ผ
ล
ก
า
รด
 า
เน
นิ
ง
า
น
ท
ีส่
 า
ค
ัญ
ใน
ปี
 2

5
6
0

ดาวโหลด +23,000 คร ัง้
เขา้ถงึโรงพยาบาลสง่เสรมิ

สขุภาพต าบล
กวา่ 1,200 แหง่

-10% ในปี 2563
และ

-20% ในปี 2573

รกัษาความปลอดภยั
ของขอ้มลูลกูคา้

ผา่น
มาตรฐาน

ISO 
27001

RBAC*
จัดการสทิธิเ์ขา้ใช ้
แอปพลเิคชัน่ตาม
บทบาทหนา้ที่

รว่มพฒันานวตักรรมดา้นเกษตรกรรม

LearnDi
& ReaDi

มาตรฐานระบบ
บรหิารความมัน่คง
ปลอดภัย
สารสนเทศ

ดา้นสาธารณสขุ

แพลตฟอรม์
ออนไลนเ์พือ่
การเรยีนรู ้

สง่เสรมิประสบการณด์จิทิลั

*Role  Base Access Control

เสรมิศกัยภาพคูค่า้ดว้ย
เครือ่งมอืดจิทิลั

สนับสนุนการใช ้
ชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส์ สง่เสรมิการใชเ้ครือ่งมอื

ดจิทัิลเพือ่สง่เสรมิศักยภาพ
ใหแ้กพั่นธมติร

430
ผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นดจิทิัล 

Smart 
parking

Narrow Band Iot

ตอบสนอง
ความตอ้งการยคุดจิทิัล
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กฎเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการจัดสรรคลืน่ความถี ่

การคดัเลอืกและแตง่ต ัง้คณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม่

การจดัสรรคลืน่ความถีจ่ากระบบสมัปทาน ไปสูร่ะบบใบอนญุาต

ย่านคลืน่ความถี่
850MHz
ปัจจบุันครอบครอง
โดย DTAC

1800MHz
ปัจจบุันครอบครองโดย DTAC

ความกวา้ง 10MHz 45MHz

ผูส้มัคร
14 ราย

ยืน่เสนอตอ่
สภานติิ
บัญญัติ
แหง่ชาติ

• คัดเลอืกเสร็จสิน้
ไปในเดอืน
กมุภาพันธ์

ผูส้มัคร
7 ราย
สดุทา้ย

ไมเ่กนิ
30 วนั

ไมเ่กนิ
30 วนั

• คัดเลอืกโดย
สภานติบิัญญัติ
แหง่ชาติ

ไมเ่กนิ
20 วนั

ประกาศลง
ราชกจิจา
นุเบกษา

อยูร่ะหวา่งการหารอื
ดา้นผลกระทบตอ่
กจิการรถไฟ

กรณีทีม่กีารกลา่วถงึ

จ านวน 1 ใบอนุญาต ใบละ 5MHz

กรณีทีม่กีารกลา่วถงึ
จ านวน 3 ใบอนุญาต ใบละ 15MHz หรอื
จ านวน 9 ใบอนุญาต ใบละ 5MHz

ยืน่เสนอตอ่
นายกรัฐมนตรี



คาดการณ์ส าหรับปี 2561
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2560      2561

+5-6%

รายไดก้ารใหบ้รกิาร

2560      2561

45-47%
44.7%

*ไมร่วมคา่เชือ่มโยงโครงขา่ย

งบลงทนุ

2560     2561

35,000-38,000 
ลา้นบาท

41,000 
ลา้นบาท

อตัราก าไร EBITDA นโยบายเงนิปนัผล

ไมต่ า่กวา่

70%
ของก าไรสทุธิ

+4.9%

• ลกูคา้ 4G และปรมิาณการใช ้

งานดาตา้เพิม่ขึน้
• ตัง้เป้าลกูคา้เอไอเอส ไฟเบอร ์

800,000 ราย

หมายเหต:ุ อา่นรายละเอยีดคาดการณ์ส าหรับปี 2561 เพิม่เตมิไดท้ี่ “ค าอธบิายและบทวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร (MD&A)” 

+2% จากรายได ้ CSL

จากการเตบิโตของเอไอเอส

• รักษาความแข็งแกรง่และ
ยดืหยุน่ทางการเงนิส าหรับการ
ด าเนนิงานทีส่ าคญัในอนาคต

• ขยายความจโุครงขา่ยเพือ่รองรับ
การใชง้านดาตา้

• ลงทนุในไฟเบอรร์องรับฐานลกูคา้
เอไอเอส ไฟเบอรท์ีข่ยายตวั

• จากรายไดท้ีเ่ตบิโต และการ
บรหิารตน้ทนุตอ่เนือ่ง

+7-8%



วาระที่ 2
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2560
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งบก าไรขาดทนุ

หนว่ย (ลา้นบาท) 2559 2560 %YoY

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารและใหเ้ชา่อปุกรณ์ 128,226 132,947 3.7%

รายไดจ้ากการขาย 23,924 24,775 3.6%

รวมรายได้ 152,150 157,722 3.7%

ตน้ทนุการใหบ้รกิารและใหเ้ชา่อปุกรณ์ (58,070) (66,604) 14.7%

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนต์อบแทนรายปี (4) (1) -74.1%

ตน้ทนุขาย (24,918) (25,654) 3.0%

รวมตน้ทนุ (82,992) (92,259) 11.2%

ก าไรข ัน้ตน้ 69,158 65,463 -5.3%

ตน้ทนุในการจัดจ าหน่ายและคา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิาร (29,776) (25,078)

-15.8%

ก าไรจากการด าเนนิงาน 39,382 40,385 2.5%

ตน้ทนุทางการเงนิ (4,236) (5,302) 25.2%

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (5,175) (5,843) 12.9%

อืน่ๆ 719 838 16.6%

ก าไรส าหรบัปี 30,690 30,078 -2.0%

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (23) (1) -97.4%

ก าไรส าหรบัปี 30,667 30,077 -1.9%

การใชง้าน 4G เพิม่ขึน้ 
และการขยายฐาน

ลกูคา้เอไอเอส ไฟเบอร์

ท าแคมเปญมอืถอืลดลง

คา่เสือ่มราคาจากการลงทนุ
โครงขา่ย 4G และคา่ใชจ้า่ยการ

เป็นพันธมติรทโีอที

การรับรูข้องลกูคา้ตอ่แบรนด์
เอไอเอสปรับตวัดขี ึน้และการท า

แคมเปญมอืถอืลดลง

ก าไรตอ่หุน้ปรับตวัลงจาก
10.31 บาท เป็น 10.12 บาท

ดอกเบีย้รอตดับญัชทีีเ่กดิจาก
ใบอนุญาตคลืน่ความถี ่และเงนิกู ้

ส าหรับการลงทนุ
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ

หนว่ย (ลา้นบาท) 2559 2560 %YoY

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 14,189 13,293 -6.3%

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 18,077 21,548 19.2%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 32,266 34,841 8.0%

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 118,271 132,579 12.1%

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีโ่ทรคมนาคม 115,378 107,524 -6.8%

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 9,755 9,123 -6.5%

รวมสนิทรพัย์ 275,670 284,067 3.0%

เงนิกูย้มืระยะสัน้และสว่นของหนีส้นิระยะยาวทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 11,685 9,576 -18.0%

เจา้หนีก้ารคา้ 17,737 14,686 -17.2%

สว่นของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีโ่ทรคมนาคมคา้ง
จา่ยทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 10,017 13,989 40%

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 29,889 31,350 4.9%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 69,328 69,601 0.4%

หนีส้นิระยะยาว 87,273 100,102 14.7%

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 76,361 63,937 -16.3%

รวมหนีส้นิ 232,962 233,640 0.3%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 42,708 50,427 18.1%

การลงทนุ 4G และ
การเชือ่มตอ่ไฟเบอรอ์อฟตกิ
โดยตรงถงึบา้นของลกูคา้เอไอ

เอสไฟเบอร์ (last mile)

ตดัจ าหน่ายรายปี
ตามอายใุบอนุญาต

เงนิลงทนุโครงขา่ยคา้งจา่ยลดลง

เงนิกูย้มืส าหรับ
คา่ใชจ้า่ยใบอนุญาต

และการลงทนุโครงขา่ย
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ลกูหนีก้ารคา้เพิม่ขึน้ 
สอดคลอ้งกบัการเตบิโต

ของลกูคา้ในระบบรายเดอืน

คา่ใบอนุญาตคลืน่ความถี ่
900MHz และ 1800MHz 
ทีค่า้งจา่ยส าหรับปี 2561



งบกระแสเงนิสด

2559 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงานกอ่นเงนิทนุหมนุเงยีน 63,757 73,792

การเปลีย่นแปลงในเงนิทนุหมนุเวยีน 7,812 (2,701)

จา่ยผลประโยชนพ์นักงาน (32) (29)

จา่ยภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล (9,902) (5,533)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 61,635 65,529

ซือ้ทีด่นิ อาคาร อปุกรณ์และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนอืน่ (47,554) (41,108)

ช าระใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีโ่ทรคมนาคม (8,069) (10,246)

อืน่ๆ 521 245

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (55,102) (51,109)

การเพิม่ขึน้ในหนีส้นิ (สทุธ)ิ 34,155 11,417

จา่ยเงนิปันผล (36,509) (23,190)

อืน่ๆ (2,817) (3,217)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (5,171) (14,990)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 9,865 11,226

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดสิน้งวด 11,226 10,650

EBITDA ปรับตวัดขี ึน้

การใชเ้งนิลงทนุโครงขา่ย
มแีนวโนม้ลดลง

จา่ยคา่ใบอนุญาตคลืน่ความถี่
1800MHz งวดทีส่อง

จา่ยเงนิปันผล 70% 
ของก าไรสทุธสิ าหรับงวดครึง่หลงั
ของปี 2559 และครึง่แรกของปี 

2560
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เงนิสดสทุธอิยูใ่นระดบัแข็งแกรง่ 
พรอ้มรองรับกลยทุธเ์พือ่การ

เตบิโตในอนาคต



อตัราสว่นทางการเงนิ

อตัราสว่นวดัความสามารถในการท าก าไร 2559 2560

อตัราก าไรขัน้ตน้ 45% 41%

อตัรา EBITDA margin 40% 45%

อตัราก าไรสทุธิ 20% 19%

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 67% 65%

ผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ 13% 10%

อตัราสว่นวดัสภาพคลอ่ง 2559 2560

อตัราสว่นทนุหมนุเวยีน (เทา่) 0.46 0.50

อตัราสว่นเงนิทนุหมนุเวยีนเร็ว (เทา่) 0.42 0.44

อตัราสว่นทีว่ดัความสามารถในการช าระหนีใ้นระยะยาว 2559 2560

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 2.30 2.18

อตัราสว่นวัดความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่) 14 13

เงนิกูส้ทุธติอ่ EBITDA (เทา่) 1.38 1.37

เอไอเอสยงัคงรกัษาความแข็งแกรง่ทางการเงนิ แมส้ภาพตลาดปีทีผ่า่นมายงัคงมกีารแขง่ขนัอยา่งตอ่เนือ่ง
• อตัราก าไร EBITDA margin เตบิโตจากทัง้รายไดแ้ละการควบคมุคา่ใชจ้า่ย
• ตน้ทนุการกูย้มืเฉลีย่อยูใ่นระดบัต า่ ที่ 3.1% ตอ่ปี ชว่ยสง่เสรมิการด าเนนิงานในอนาคต
• อนัดบัเครตดิ: BBB+ โดย S&P และ AA+(TH) โดย FITCH
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6%

94%

เงนิกูย้มืระยะสัน้
~ 6,500 บาท

เงนิกูย้มืระยะยาว
~ 103,000 ลา้นบาท

หนีส้นิคงเหลอื ณ สืน้ปี 2560

4%

96%

สกุลเงนิบาท

สกุลเงนิต่างประเทศ (ป้องกนัความเสีย่งเตม็จ านวน)
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ขอ้ปฎเิสธความรบัผดิชอบ

นกัลงทนุสมัพนัธ์
http://investor.ais.co.th

investor@ais.co.th
โทร. 02-029-5014

ในเอกสารฉบับนีอ้าจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใชปั้จจัยทีเ่กีย่วขอ้งในหลาย
ดา้นซึง่จะขึน้อยูก่ับความเสีย่งและความไมแ่น่นอนตา่งๆ    ซึง่ขอ้มลูดังกลา่วรวมถงึ แผนธรุกจิ  กลยทุธ ์ และ
ความเชือ่ของบรษัิทฯ  รวมทัง้ขอ้มลูอืน่ทีไ่มใ่ชข่อ้มลูทีเ่กดิขึน้ในอดตี    ตัวอยา่งของค าทีใ่ชใ้นการคาดการณ์ใน
อนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา่”, “ตัง้ใจวา่, “ประมาณ”, “เชือ่วา่”, “ยังคง”, “วางแผนวา่”  หรอืค าใดๆ ทีม่ี
ความหมายท านองเดยีวกัน เป็นตน้

แมว้า่การคาดการณ์ดังกลา่วจะถกูจัดท าขึน้จากสมมตุฐิานและความเชือ่ของฝ่ายบรหิาร โดยอาศัยขอ้มลูทีม่อียูใ่น
ปัจจบุันเป็นพืน้ฐานก็ตาม  สมมตุฐิานเหลา่นีย้ังคงมคีวามเสีย่งและความไมแ่น่นอนตา่งๆ ซึง่อาจจะท าใหผ้ลงาน 
ผลการด าเนนิงาน   ความส าเร็จทีเ่กดิขึน้จรงิแตกตา่งจากทีบ่รษัิทฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต    ดังนัน้ผูใ้ชข้อ้มลู
ดังกลา่วจงึควรระมัดระวงัในการใชข้อ้มลูขา้งตน้ อกีทัง้บรษัิท และผูบ้รหิาร/พนักงาน ไมอ่าจควบคมุหรอืรับรอง
ความเกีย่วขอ้ง ระยะเวลาทีจ่ะเกดิขึน้ หรอืความถกูตอ้งของขอ้มลูดังกลา่ว


