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บทวิเคราะหส์ าหรบัผู้บริหาร
เอไอเอสมีรายได้จากการให้บริการเติบโตใกล้เคียงกบัประมาณการ ในปี 
2558 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศฟ้ืนตัวค่อนข้างช้า แม้การบริโภค
ภายในประเทศและการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับาลที่
เริม่ในไตรมาส 4/2558 มแีนวโน้มดีขึน้ จากสภาวะเศรษฐกิจดงักล่าว ท าให้
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไมร่วมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) เตบิโต 2.2% ซึ่งต ่ากว่า
ประมาณการที ่3% เลก็น้อย การเตบิโตดงักล่าวมาจากการใหบ้รกิารแบบราย
เดอืน ซึ่งลูกค้ามคีวามต้องการในการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตเพิ่มสูงขึน้ ชดเชยกบั
ผลกระทบจากการลงทะเบยีนเลขหมายบนระบบเตมิเงนิ  

แม้มีการอุดหนุนค่าเคร่ืองมือถือ โครงสร้างต้นทุน 3G ท่ีต า่กว่า ผลกัดนั
ก าไรให้เติบโต บรษิทัยงัคงสามารถท าก าไรจากการขายมอืถอืในช่วงครึง่แรก
ของปี 2558 อย่างไรกต็าม ในชว่งครึง่ปีหลงั เอไอเอสไดเ้ริม่ท าแคมเปญอดุหนุน
ค่าเครื่องมอืถอืในโครงการเก่าแลกใหม ่เพื่อใหลู้กคา้ 2G มาใชบ้รกิาร 3G ท าให้
อตัราขาดทุนมอืถือของปี 2558 อยู่ที่ 0.8% การย้ายมาใช้งานบรกิาร 3G-
2.1GHz ของลูกค้า จะท าให้ต้นทุนค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ลดลงเมื่อ
เทยีบกบัโครงสรา้งต้นทุนโครงขา่ย 2G บนคลื่น 900MHz ในระบบสมัปทาน 
โดยอัตราส่วนต้นทุนค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ต่อรายได้จากการ
ให้บรกิาร (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่าย) ของปี 2558 ลดลงมาอยู่ที่ 11.7% 
เทยีบกบั 16.5% ในปี 2557 ทัง้นี้ EBITDA ในปีนี้เตบิโตขึน้ 6.5% เป็น 70,776 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรจากการใหบ้รกิารที ่55.7% เตบิโตจาก 52.8% 
ซึง่สูงกว่าทีป่ระมาณการว่าจะเตบิโตที ่200bps ก าไรสุทธเิตบิโตขึน้ 8.7% มาอยู่
ที่ 39,152 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2557 เอไอเอสได้บนัทึกค่าตัดจ าหน่าย
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจี านวน 664 ลา้นบาท เมื่อตดัรายการพเิศษ 

ดงักล่าว ก าไรสุทธอิยู่ในปีทีผ่า่นมาจะเตบิโต 6.7%  

เอไอเอสเปิดให้บริการ 4G บนระบบใบอนุญาตคล่ืน 1800MHz และมุ่งเน้น
การพฒันาคุณภาพโครงข่าย 3G หลงัจากได้รบัใบอนุญาตคลื่น 1800MHz 
จากการประมูลในเดอืนพฤศจกิายน 2558 เอไอเอสได้เปิดใหบ้รกิาร 4G อย่าง
เป็นทางการในวนัที ่26 มกราคม 2559 โดยมโีครงขา่ยครอบคลุม 42 จงัหวดั 
และยงัคงขยายโครงข่ายอย่างต่อเน่ือง อกีทัง้บรษิัทตัง้เป้าให้ลูกค้าที่ยงัคงใช้
บรกิาร 2G บนระบบสญัญารว่มการงานของคลื่น 900MHz หนัมาใชบ้รกิาร 3G 
โดยบรษิทัยงัคงพฒันาคุณภาพของโครงขา่ย 3G-2.1GHz บนระบบใบอนุญาต 
ทัง้ดา้นความจแุละความครอบคลุมของโครงขา่ยเพื่อรองรบัลูกค้า 2G ทีจ่ะย้าย
มาใชง้าน บรษิทัไดก้ าหนดพืน้ทีท่ีจ่ะตอ้งลงทนุเพื่อวางโครงขา่ยเพิม่เตมิ เพื่อให้
โครงขา่ย 3G-2.1GHz สามารถทดแทนโครงขา่ย 2G-900MHz ไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

ประมาณการส าหรบัปี 2559 บรษิทัคาดการณ์ว่ารายได้จากการใหบ้รกิาร (ไม่
รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) ส าหรบัปี 2559 จะคงที ่เนื่องจากการเปิดใหบ้รกิาร 
4G บนคลื่น 1800MHz รวมถงึการรกุในธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง จะส่งผล
ให้รายได้เพิม่สูงขึน้ แต่การปิดการให้บรกิารบนระบบ 2G อาจท าใหสู้ญเสีย
รายได้บางส่วน และคาดว่าอตัรา EBITDA margin รวมจะอยู่ในช่วง 37-38% 
เนื่องจากผลกระทบของการปิดบรกิาร 2G และตน้ทุนการท าธุรกจิร่วมกบัทโีอท ี
ในปี 2559 บริษัทตัง้งบลงทุนไว้ที่ 40,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยาย
โครงขา่ย 4G และการเพิม่คุณภาพของโครงขา่ย 3G เป็นหลกั ทัง้นี้ นโยบาย
การจ่ายเงนิปนัผลยังคงอยู่ที่ 100% ของก าไรสุทธิ (ประมาณการฉบบัเต็ม
สามารถดูไดใ้นหน้า 8) 

เหตกุารณ์ส าคญั 
ในไตรมาส 4/2558 เอไอเอสไดป้รบัการจดักลุม่รายไดอ้ื่นซึง่เกีย่วขอ้งกบัรายได ้Wifi และยงัปรบัการจดัสรรรายไดจ้ากการโทรและรายไดจ้ากบรกิารขอ้มลู รายไดจ้าก 
Wifi ถูกแยกออกจากรายไดอ้ื่น และน าไปรวมกบัรายไดจ้ากการบรกิารแทน การปรบัดงักล่าวท าให ้ ARPU รวมสูงขึน้เลก็น้อย จงึมกีารปรบัปรงุ ARPU นบัตัง้แต่ 
ไตรมาส 4/2556 ซึง่เป็นไตรมาสแรกทีบ่นัทกึรายไดจ้าก Wifi ส่วนการจดัสรรรายไดจ้ากการโทรและรายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูท าใหร้ายไดจ้ากการโทรเพิม่ขึน้ และ
รายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูลดลง ในขณะทีร่ายไดจ้ากการบรกิารโดยรวมไมม่กีารเปลีย่นแปลง รายไดด้งักล่าวไดถู้กปรบัปรงุรายการนบัตัง้แต่ไตรมาส 1/2556 กรณุาดู
ขอ้มลูการด าเนินงาน เพื่อทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

นอกจากนี้ ยงัมกีารปรบัปรงุรายการตน้ทนุโครงขา่ยตัง้แต่ไตรมาส 1/2556 เนื่องมาจากการจดักลุ่มรายไดใ้นสว่นตน้ทนุการบรกิารบางรายการ ใหไ้ปอยู่ในตน้ทนุ
โครงขา่ย ซึง่ท าใหเ้กดิผลกระทบเพยีงเลก็น้อย  

สภาวะตลาดและการแข่งขนัในปี 2558 
ในปี 2558 เศรษฐกจิของประเทศค่อนขา้งฟ้ืนตวัไดช้า้ กดดนัการจบัจา่ยใชส้อยของผูบ้รโิภค อกีทัง้เหตุการณ์ระเบดิกลางกรงุเทพฯ ในไตรมาส 3/2558 ทีผ่า่นมายิง่
ส่งผลใหค้วามเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคลดลงในระยะสัน้ การทอ่งเทีย่วปรบัตวัดขีึน้เนื่องจากชว่งทอ่งเทีย่วในเดอืนธนัวาคม และท าใหจ้ านวนนกัทอ่งเทีย่วโดยรวมเพิม่ขึน้จากปี 
2557 อย่างไรกต็าม นโยบายกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาลทีเ่ริม่ในไตรมาส 4/2558 ชว่ยส่งผลบวกต่อการใชจ้า่ยของผูบ้รโิภค 

แนวโน้มการใชง้านการโทรทีล่ดลงยงัคงต่อเนื่องในปีนี้ แต่การใชง้านอนิเทอรเ์นต็บนมอืถอืทีย่งัคงเพิม่ขึน้ ชว่ยชดเชยใหร้ายไดย้งัคงเตบิโต โดยมปีจัจยัหลกัมาจาก
อตัราการใชง้านสมารท์โฟนทีเ่พิม่ขึน้ ในภาพรวมของอตุสาหกรรม การใชง้านในระบบรายเดอืนยงัคงมกีารเตบิโตโดยไดแ้รงหนุนจากความตอ้งการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต 
ผนวกกบัการน าเสนอแพก็เกจทีใ่ชง้านไดไ้มจ่ ากดัของผูใ้หบ้รกิารแต่ละราย ในขณะทีร่ายไดจ้ากการใชง้านระบบเตมิเงนิลดลงเลก็น้อย จากแนวโน้มการเปลีย่นไปใช้

บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จ ากดั (มหาชน) 
ค าอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายบริหาร 
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งานระบบรายเดอืน นอกจากนี้ การลงทะเบยีนเลขหมายบนระบบเตมิเงนิในปีทีผ่า่นมาท าใหจ้ านวนเลขหมายบนระบบเตมิเงนิลดลง แต่เป็นผลกระทบชัว่คราวและ
คาดว่าอตัราการเตบิโตของลกูคา้ระบบเตมิเงนิต่อไปจะปรบัตวัสู่ระดบัปกต ิ

ในชว่งครึง่ปีแรกทีผ่า่นมา ผูใ้หบ้รกิารใชก้ลยุทธก์ารอดุหนุนค่าเครื่องมอืถอืใหแ้กลู่กคา้ โดยเริม่จากการแจกเครื่องมอืถอืแบบปุม่กดฟร ี และขยายเขา้สู่การแจกมอืถอื
สมารท์โฟนราคาต ่า ทัง้นี้ ในเดอืนกรกฏาคมทีผ่า่นมา เอไอเอสไดเ้ริม่แคมเปญเกา่แลกใหม ่ซึง่ชว่ยอดุหนุนคา่เครื่องมอืถอืใหแ้ก่ลกูคา้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหล้กูคา้
ทีย่งัคงใชง้านบนระบบสญัญารว่มการงาน 2G-900MHz มาใชง้านบนนระบบใบอนุญาต 3G บนคลื่น 2.1GHz และเพื่อรกัษาสว่นแบ่งทางการตลาด ในเดอืนธนัวาคมปี
ทีผ่า่นมา หลงัจากทีบ่รษิทัตดัสนิใจไมป่ระมลูใบอนุญาตคลื่น 900MHz ต่อดว้ยราคาประมลูทีส่งูเกนิไป ท าใหบ้รษิทัปรบัแผนกลยุทธก์ารอดุหนุนค่าเครื่องมอืถอืใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ เพื่อรองรบัการยา้ยมาใชง้าน 3G ของลูกคา้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ดในชว่งระยะเวลาสามเดอืน ก่อนทีจ่ะตอ้งสง่มอบคลื่น 900MHz ไปยงัผูไ้ดร้บัใบอนุญาต
รายใหม ่ 

อย่างไรกต็าม ในเดอืนพฤศจกิายนทีผ่า่นมา เอไอเอสชนะการประมลูใบอนุญาตคลื่น 1800MHz และไดเ้ปิดใหบ้รกิาร 4G บนคลื่นดงักลา่วอย่างเป็นทางการในเดอืน
มกราคม 2559 ดว้ยแถบความกวา้งของคลื่นความถี ่ (bandwidth) จ านวน 15MHz และสถานฐีาน 7,000 สถานี ซึง่ครอบคลมุ 42 จงัหวดั ในชว่งก่อนการประมลู
ดงักล่าว ผูใ้หบ้รกิารรายอื่นๆ ไดพ้ยายามโฆษณาถงึประโยชน์ของบรกิาร 4G เพื่อดงึดูดลกูคา้ผา่นแพก็เกจทีจ่งูใจ และมกีารขายมอืถอืทีร่องรบั 4G ในตลาดมากขึน้
ดว้ยราคาต่อเครื่องทีล่ดลง 

กา้วทีส่ าคญัส าหรบัเอไอเอสในปีทีผ่า่นมาคอืการเขา้สู่ธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงในเดอืนเมษายน 2558 ซึง่ท าใหคู้่แขง่ในตลาดเริม่ปรบัตวั และน าเสนอแพก็เกจบน
เทคโนโลย ี FTTx (ใยแกว้น าแสง) มากขึน้ โดยผูใ้หบ้รกิารทีม่ที ัง้บรกิารมอืถอื บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง และบรกิารอื่นๆ พยายามน าเสนอบรกิารทีค่รบวงจร 
(Convergence) เพื่อดงึดูดลูกคา้ 

สรปุผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นปี 2558 เอไอเอสให้บรกิารลูกค้าด้วยจ านวนเลขหมายรวม 38.5 ล้าน
เลขหมาย ทัง้ระบบเตมิเงนิและระบบรายเดอืน โดยลดลงจากปี 2557 เนื่องจาก
การปรบัฐานของเลขหมายระบบเติมเงนิในไตรมาส 1/2558 รวมถึงผลกระทบ
จากการลงทะเบียนเลขหมายตามประกาศของกสทช. ช่วงไตรมาส 2 และ 
3/2558 ณ สิน้ปี 2558 จ านวนเลขหมายระบบเติมเงินอยู่ที ่33.1 ลา้นเลขหมาย 
หรอืเพิม่ขึน้ 609,400 เลขหมายในไตรมาส 4 ซึ่งทรงตวัหลงัจากผลกระทบเรื่อง
การลงทะเบียนของเลขหมายระบบเติมเงนิใน ไตรมาส 2/2558 และ ไตรมาส 
3/2558  จ านวนเลขหมายระบบรายเดือนอยู่ที ่5.4 ลา้นเลขหมาย หรอืเพิม่ขึน้ 
68,000 เลขหมายในไตรมาส 4 จากแนวโน้มของการย้ายจากระบบเตมิเงนิมา
เป็นระบบรายเดอืน รายได้เฉล่ีย/เลขหมาย/เดือน ในไตรมาส 4/2558 
 

เป็น 254 บาท เพิม่ขึน้จาก 249 บาท ในไตรมาส 3/2558 (ปรบัปรงุแลว้) 
ปริมาณการโทรของลูกค้าต่อเลขหมายต่อเดือนในไตรมาส เฉลี่ยเพิ่มขึน้
เป็น 292 นาท ีและ อตัราการใช้งานอินเตอรเ์น็ตเฉล่ีย เป็น 2GB/เลขหมายที่
ใชง้านอนิเทอรเ์น็ต/เดอืน  เพิม่ขึน้จากทัง้ระบบเตมิเงนิและระบบรายเดอืน ทัง้นี้ 
การใชง้านอนิเตอรเ์น็ตเตบิโตขึน้จากอตัราการใชง้านมอืถอืสมารท์โฟนทีเ่พิม่ขึน้ 
จาก 53% เป็น 59% ซึ่งโดยหลกัมาจากแคมเปญมอืถอื LAVA สมารท์โฟน ที่
ประสบความส าเร็จ รวมถึงการมีราคาดาต้าที่น่าสนใจ จึงให้อัตราการใช้
อนิเทอรเ์น็ตผา่นมอืถอืเตบิโตขึน้  
 
 
 

จ านวนผู้ใช้บริการ  ไตรมาส 4/2557 ไตรมาส 1/2558 ไตรมาส 2/2558 ไตรมาส 3/2558 ไตรมาส 4/2558 
ระบบสญัญาร่วมการงาน 900MHz1) 3,546,800 3,094,800 2,727,700 1,915,900 653,100 
ระบบใบอนุญาต 2.1GHz2)  40,754,500 38,856,000 37,333,400 35,894,800 37,835,000 
ระบบรายเดอืน 4,940,700 5,059,500 5,219,900 5,363,200 5,431,200 
ระบบเตมิเงนิ 39,360,600   36,891,300* 34,841,200 32,447,500 33,056,900 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการ 44,301,300 41,950,800 40,061,100 37,810,700 38,488,100 
จ านวนผู้ใช้บริการท่ีเพ่ิมขึ้น 
ระบบสญัญาร่วมการงาน 900MHz1) -1,567,800 -452,000 -367,100 -811,800 -1,262,800 
ระบบใบอนุญาต 2.1GHz2)  2,073,900 -1,898,500 -1,522,600 -1,438,600 1,940,200 
ระบบรายเดอืน 154,000 118,800 160,400 143,300 68,000 
ระบบเตมิเงนิ 352,100 -2,469,300* -2,050,100 -2,393,700 609,400 
รวมจ านวนผู้ใช้บริการท่ีเพ่ิมขึ้น 506,100 -2,350,500 -1,889,700 -2,250,400 677,400 

ARPU (บาท/เลขหมาย/เดอืน) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 
ระบบสญัญาร่วมการงาน 900MHz1) 216 229 246 230 159 
ระบบใบอนุญาต 2.1GHz2)  223 228 241 250 257 
ระบบรายเดอืน 639 629 627 630 612 
ระบบเตมิเงนิ 173 178 188 192 195 
เฉล่ีย 222 228 242 249 254 
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MOU (นาท/ีเลขหมาย/เดอืน) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 
ระบบสญัญาร่วมการงาน 900MHz1) 210 218 214 209 154 
ระบบใบอนุญาต 2.1GHz2)  275 275 289 296 297 
ระบบรายเดอืน 373 355 342 339 330 
ระบบเตมิเงนิ 256 260 275 283 286 
เฉล่ีย 269 271 283 291 292 
VOU (เมกะไบต์/เลขหมายทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต/เดอืน) 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 
ระบบรายเดอืน 1,620 1,740 1,990 2,150 2,360 
ระบบเตมิเงนิ 1,450 1,610 1,510 1,680 1,910 
เฉล่ีย 1,480 1,630 1,600 1,770 2,000 
อตัราการใช้เครื่องโทรศพัท์ 
บนระบบใบอนุญาต 2.1GHz 

     

มอืถอืทีร่องรบัระบบ 3G 54% 58% 62% 67% 70% 
มอืถอืสมารท์โฟน 39% 44% 49% 53% 59% 

  

 
 

สรปุผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 4/2558

ในไตรมาส 4/2558 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไมร่วมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) เทา่กบั 29,887 ลา้นบาท ลดลง 0.2% จากไตรมาสก่อน และลดลง 0.5% จากปีก่อน หาก
ไมร่วมรายการพเิศษของรายไดจ้ านวน 152 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2558 จะท าใหร้ายได้จากการใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) ก่อนรายการพเิศษเพิม่ขึน้ 
0.3% จากไตรมาสก่อน ส าหรบัไตรมาส 4/2558 นี้ เอไอเอสไดเ้ปิดตวัแคมเปญโทรศพัทเ์คลื่อนทีห่ลากหลาย ทัง้ LAVA ทีร่องรบั 4G และ iPhone6s ท าใหร้ายได้จาก
การขายซมิและอปุกรณ์เพิม่ขึน้ถงึ 57% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน ส่วนอตัราก าไรจากการขายเครื่องมอืถอือยู่ที ่ -0.8% ปรบัตวัขึน้มาจาก -11% ในไตรมาส 3/2558 
ซึง่เป็นผลมาจากสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรสูงอย่างเชน่ iPhone6s และ AIS 4G LAVA 
 
เมื่อสญัญารว่มการงานกบัทโีอทไีดส้ิน้สุดลงในไตรมาส 3/2558 จงึไม่มกีารจ่ายส่วนแบ่งรายได้ใหก้บัทโีอทหีลงัจากนัน้ ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ลดลง 20% 
เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน และลดลง 31% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน อยู่ที่ 2,662 ล้านบาท เนื่องจากการทีลู่กค้า 2G ย้ายไปใชโ้ครงขา่ย 3G บนระบบใบอนุญาต 2.1GHz 
มากขึน้ ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดน้ี้คดิเป็นอตัราส่วน 8.9% ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) เทยีบกบั  12.8% ในไตรมาส 4/2557 
นอกจากนี้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในไตรมาส 4/2558 อยู่ที ่3,495 ลา้นบาท ลดลงอย่างมากถงึ 40% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อนและ 31% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
เนื่องจากได้ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์อุปกรณ์ 2G ภายใต้สญัญาร่วมการงานเสรจ็สิ้นในไตรมาส 3/2558 ส่วนเครอืขา่ย 3G บนระบบใบอนุญาต 2.1GHz ได้มกีารขยาย
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหค้่าใชจ้า่ยและค่าซ่อมบ ารงุของสถานีฐานเพิม่ขึน้ ค่าใชจ้า่ยโครงขา่ยอยู่ที ่2,672 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 19% จากไตรมาสก่อน และ 19% จากปีก่อน 
ค่าใชจ้า่ยการตลาดเพิม่ขึน้ 27% เมื่อเทยีบกบัไตรมาสก่อน และ 18% จากปีก่อน เป็น 2,209 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการโฆษณาบรกิาร 4G ผ่านหลากหลาย
ชอ่งทาง และยงัมแีคมเปญแลกเครื่องโทรศพัทซ์ึง่เริม่ตน้ในเดอืนธนัวาคม 2558 โดยรวม EBITDA เทา่กบั 17,204 ล้านบาท ลดลง 1.3% จากไตรมาสก่อน และลดลง 
3% จากปีก่อน เป็นผลมาจากค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะค่าใชจ้่ายการตลาด แมร้ายได้จะเพิม่ขึน้เลก็น้อยและมคี่าธรรมเนียมและส่วนแบ่ง
รายได้ลดลง ก าไรสุทธเิท่ากบั 10,791 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 25% จากไตรมาสก่อน และ 18% จากปีก่อน โดยส่วนใหญ่แล้วมาจากค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ที่
ลดลงมากรวมถงึค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทีล่ดลงเช่นกนั หากไม่รวมรายการพเิศษการบนัทกึค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชใีน ไตรมาส 
4/2557 ก าไรก่อนรายการพเิศษของไตรมาส 4/2558 จะโตขึน้ 10% 
  

1) ระบบสญัญารว่มการงาน 900MHz หมายถงึการจดทะเบยีนเลขหมายบน 900 และ 1800MHz ซึง่อยู่ภายใตส้มัปทานสญัญารว่มการงานแบบ สรา้ง -โอน-ด าเนนิการ ) build-transfer-operate) 
2) ระบบใบอนุญาต 2.1GHz หมายถงึการจดทะเบยีนเลขหมายบน 2100MHz ซึง่อยู่ภายใตใ้บอนุญาตทีอ่อกโดย กสทช  .โดยลกูคา้ทีถ่อือุปกรณ์ 2G จะใชบ้รกิารโครงขา่ย 900MHz  
* ปรบัฐานลกูคา้โดยลา้งเลขหมายทีไ่มม่กีารใชง้านเกนิ 90 วนั ออกจากระบบ

1) 
900MHz-BTO refers to the subscription of customers under 900 & 1800MHz Build-Transfer-Operate contract 2) 2.1GHz-License refers to the subscription of customers under 
 2.1GHz license issued by NBTC. The subscribers who are holding 2G devices have to roam on the 900MHz network.  
*one-time adjustment discarding customers who have been inactive for more than 90 days 
 
 
.  
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สรปุงบการเงิน ปี 2558 
รายได้ 
รายไดร้วม (ไมร่วมค่าก่อสรา้ง) ของเอไอเอส เทา่กบั 155,213 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
4.4% จากปีก่อน โดยรวมถงึรายได้จากการบรกิาร รายได้จากการขายอุปกรณ์ 
และรายไดค้่าเชื่อมโยงโครงขา่ย ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 
รายได้จากการขายซิมและอุปกรณ์ เท่ากบั 27,798 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 19% 
จากปีก่อน มาจากการขายโทรศพัทเ์คลื่อนทีถ่งึ 7.8 ลา้นเครื่องในปี 2558 โดยม ี
AIS LAVA เป็นหลกั จ านวน 6 ล้านเครื่อง และนอกจากนัน้เป็นแบรนด์ทัว่ไป 
เช่น ซมัซุง ไอโฟน เป็นต้น การท าแคมเปญแลกเครื่องในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 
2558 ท าใหม้อีตัราขาดทนุ 0.8% ในปี 2558  
 
รายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช่ือมโยงโครงข่าย) เท่ากบั 120,621 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้ 2.2% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการใชอ้นิเทอรเ์น็ตผ่านมอื
ถอืทีเ่พิม่ขึน้ จงึท าให้รายได้จากบรกิารขอ้มูลเพิม่ขึน้ ในขณะทีร่ายได้จากการโทร
ลดลงตามพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

 รายได้จากการโทร เทา่กบั 60,547 ล้านบาท ลดลง 12% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
ตามแนวโน้มทีลู่กคา้ใชง้านการโทรลดลง และหนัไปใชอ้นิเทอรเ์น็ตผ่านมอืถอื
มากขึน้  

 รายได้จากบริการข้อมูล เพิม่ขึน้ถงึ 27% จากปีก่อน เป็น 53,193 ล้าน
บาทในปี 2558 จาก 42,043 ลา้นบาท ในปี 2557 สาเหตุหลกัมาจากการใช้
งานอนิเทอรเ์น็ตผา่นมอืถอืมากขึน้ รวมทัง้อตัราการใชม้อืถอืสมารท์โฟนที่
เพิม่ขึน้เป็น 59% ในปี 2558 จาก 39% ในปี 2557 รายได้จากบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตผา่นมอืถอืมสีดัส่วน 41% ของรายไดจ้ากการบรกิาร (ไมร่วมคา่
เชื่อมโยงโครงข่าย) เทยีบกบั 31% ในไตรมาส 4/2557 และ 39% ใน 
ไตรมาส 3/2558  

 บริการข้ามแดน (IR) เตบิโต 4.3% จากปีก่อน เป็น 2,336 ล้านบาท ตาม
แนวโน้มทีเ่ตบิโตขึน้ในชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2558 แมจ้ะได้รบัผลกระทบจาก
การปิดบรกิารขา้มแดนส าหรบัลูกค้า 2G ทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศไทย ช่วง
ไตรมาส 4/2558  

 รายได้จากบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศและอ่ืนๆ รายได้ลดลง 
3.1% จากปีก่อน เป็น  4,544 ลา้นบาทในปี 2558  
 

ค่าเช่ือมโยงโครงข่ายสุทธิ (IC) อยู่ที ่681 ล้านบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อย จาก 641 

ล้านบาทในปี 2557 ในช่วงครึง่ปีหลงัของ 2558 รายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย 

และค่าใชจ้า่ยเชื่อมโยงโครงขา่ยลดลงในชว่งครึง่หลงัของปี 2558 เนื่องจากมกีาร

ปรบัอตัราค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยในชว่งไตรมาส 3/2558  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ในปี 2558 ต้นทุนการให้บริการ (ไม่รวมค่าเช่ือมโยงโครงข่าย) อยู่ที ่50,624 
ลา้นบาท ลดลง 4.5% จากปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมาจากค่าธรรมเนียมและส่วน
แบ่งรายได้ทีล่ดลง แมค้่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้จากสถานีฐานที่
เพิม่ขึน้ รวมถงึค่าใชจ้า่ยโครงขา่ยทีเ่พิม่ขึน้ส าหรบัเครอืขา่ย 3G และ 4G  
 ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ อยู่ที ่14,116 ล้านบาท ลดลง 27% จาก

ปีก่อน จากการท าแคมเปญใหลู้กค้าเปลี่ยนมอืถอืใหเ้ป็นเครื่อง 3G ซึ่งท าใหม้ี

อตัราการใชม้อืถอืทีร่องรบัระบบ 3G บนระบบใบอนุญาต 2.1GHz เพิม่ขึน้เป็น 
69% ในปี 2558 ใกลเ้คยีงกบัเป้าหมายทีต่ัง้ไวท้ี ่70% ทัง้นี้หลงัจากสญัญาร่วม
การงานบนเครอืขา่ย 900MHz สิ้นสุดลงในเดือนกนัยายน 2558 จงึไม่มกีาร
จ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับทีโอที แต่ในช่วงประกาศมาตรการคุ้มครอง
ผูใ้ชบ้รกิารเป็นการชัว่คราวในกรณีสิ้นสุดสมัปทาน (มาตรการเยียวยา) เอไอ
เอสได้ตั ้งส ารองค่าใช้จ่ายนี้ตามข้อก าหนดของกสทช. สัดส่วนของ
ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้เมื่อเทยีบกบัรายได้จากการบรกิาร (ไม่รวม
ค่าเชื่อมโยงโครงขา่ย) ในปี 2558 เทา่กบั 11.7% ลดลงจาก 16.5% ในปี 2557  

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย อยู่ที ่20,146 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 8.1% 
จากปีก่อน ค่าเสื่อมราคาส่วนใหญ่เกดิจากการขยายโครงขา่ย 3G บนระบบ
ใบอนุญาต 2.1GHz ทัง้นี้ สนิทรพัย์ 2G ภายใต้สญัญาร่วมการงานได้ตดั
จ าหน่ายครบแล้วในไตรมาส 3/2558 รวมเป็น 8,700 ล้านบาท ส่วนค่าตดั
จ าหน่ายใบอนุญาตของคลื่นความถี่ 2.1GHz และ  1800MHz ซึ่งเพิง่ได้รบั
ใบอนุญาตในเดอืนพฤศจกิายน 2558 รวมเป็น 1,200 ลา้นบาท  

 ต้นทุนโครงข่าย เพิ่มขึน้ 12% จากปีก่อน เป็น  9,620 ล้านบาท ตาม
จ านวนสถานีฐาน 3G ทีเ่พิม่ขึน้ โดยต้นทุนดงักล่าวรวมถงึค่าเช่าทีส่ าหรบั
สถานีฐาน ค่าไฟ และค่าบ ารงุรกัษา 

 ต้นทุนการให้บริการอ่ืน  เท่ากบั 6,742 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5.8% จากปี
ก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากอปุกรณ์และการตดิตัง้อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงไฟ
เบอร ์รวมทัง้ค่าใชจ้า่ยดา้นพนกังานทีเ่พิม่ขึน้ของคอลลเ์ซน็เตอร ์ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เทา่กบั 20,091 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.5% จากปี
ก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากค่าใชจ้า่ยการตลาดทีเ่พิม่ขึน้  
 ค่าใช้จ่ายการตลาด เพิม่ขึน้ 11% จากปีก่อน เป็น 6,901 ล้านบาท โดย

ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายส่งเสรมิการขายและโฆษณาเพื่อสร้างแบรนด ์
รวมถงึแคมเปญแลกเครื่องโทรศพัท ์และอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงไฟเบอร ์ 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากบั 11,526 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.7% จากปี
ก่อน มาจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงานที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการ
บรหิารลดลง  

 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย เท่ากบั 349 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 21% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน เนื่ องจากการขยายและการตกแต่งเอไอเอสช็อป รวมทัง้
ชอ่งทางจดัจ าหน่ายอื่นๆ  

 ค่าใช้จ่ายการตัง้ส ารองหน้ีสูญ เท่ากบั 1,315 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.1%  
จากปีก่อน เนื่องจากจ านวนลูกค้าระบบรายเดือนที่เพิ่มขึ้น โดยคิดเป็น 
3.4% ของรายไดจ้ากระบบรายเดอืน อยู่ในระดบัเดยีวกบั 3.5% ในปี 2557 
ซึง่ถงึว่าอยู่ในระดบัทีส่ามารถบรหิารจดัการได ้ 

 
ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที ่ 1,960 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 28% จากปีก่อน เนื่องจาก
การกูย้มืทีเ่พิม่ขึน้ส าหรบัการช าระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800MHz  
 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน เท่ากบั 229 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 40 ล้านบาทในปี 
2557 เอไอเอสมนีโยบายทีจ่ะป้องกนัความเสีย่งดา้นความผนัผวนของค่าเงนิ 
ส าหรบัเงนิกู้ทัง้หมดในสกุลเงนิต่างประเทศ แต่ส าหรบัเงนิลงทุนโครงข่ายนัน้
สามารถป้องกันความเสี่ยงได้บางส่วน จากการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว  
เอไอเอสมกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นในปี 2558 
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ก าไร 
ในปี 2558 EBITDA เตบิโต 6.5% จากปีก่อน เป็น 70,776 ล้านบาท เนื่องจาก
ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ที่ลดลงอย่างมาก แม้ต้นทุนโครงข่ายและ
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิารจะเพิม่ขึน้ อตัรา EBITDA margin รวม เพิม่ขึน้
เป็น 45.6% หรอืเพิม่ 90bps จากปี 2557 และ อตัรา EBITDA margin จากการ
บริการ เพิม่ขึน้เป็น 55.7% เตบิโตขึน้ 290bps จากปี 2557 ก าไรสุทธิ ส าหรบั
ปี 2557 อยู่ที ่39,152 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 8.7% จากปีก่อน หากไม่รวมรายการ
พเิศษการบนัทกึค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชใีนไตรมาส 
4/2557 จ านวน 664 ลา้นบาท ก าไรก่อนรายการพเิศษส าหรบัปี 2558 นี้เตบิโต 
6.7% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน  
 
ฐานะการเงิน  
เอไอเอสมสีนิทรพัยร์วม 181,761 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 44% จากปีก่อน เนื่องจากมี
ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800MHz และการขยายโครงข่าย 3G หนี้สินรวม
เพิม่ขึน้ 68% จากปีก่อน เป็น 133,268 ลา้นบาท เนื่องจากมกีารกูร้ะยะสัน้และกู้
ระยะยาวในช่วงครึ่งหลงัของปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุน้เพิ่มขึน้เลก็น้อย อยู่ที ่
48,493 ล้านบาท อตัราส่วนสภาพคล่องเพิม่ขึน้เลก็น้อยเป็น 0.66 เท่า แมจ้ะมี
หนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้เพิม่ขึน้ แต่อตัราหนี้สนิสุทธติ่อ EBITDA ถอืว่าอยู่ในเกณฑด์ี
ที ่0.72 เทา่ โดยมอีตัราดอกเบีย้เฉลีย่ 3.6% ต่อปี 
 

 

ลูกหน้ีการค้า เท่ากบั 11,030 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6% จากปีก่อน เนื่องจากมี
รายไดเ้ตบิโต โดยเฉพาะรายไดจ้ากลูกคา้ระบบรายเดอืน  
สินค้าคงคลงั อยู่ที่ 5,059 ล้านบาท เพิ่มขึน้ถงึ 101% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
เนื่องจากมจี านวนสินค้าโทรศพัท์มอืถือเพิ่มขึน้ เตรยีมส าหรบัแคมเปญแลก
เครื่องมอืถอื  
 
เจ้าหน้ีการค้า อยู่ที่ 14,358 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21% เมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
เนื่องจากมกีารสัง่อปุกรณ์โครงขา่ยเพิม่ขึน้  
 
กระแสเงินสด 
ในปี 2558 เอไอเอสมเีงนิสดสุทธจิากการด าเนินงาน 61,629 ล้านบาท ลดลง
จาก 62,820 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา จากการขยายเครือข่ายและเพิ่ม
ความสามารถรองรบัลูกค้า ท าใหม้กีารใชง้บลงทุนรวม 32,255 ล้านบาทในปี 
2558 ซึ่งต ่ากว่าประมาณการที ่36,000 ล้านบาท กระแสเงนิสดอสิระ (เงนิสด
สุทธจิากการด าเนินงาน หกังบลงทนุ) เทา่กบั 29,374 ลา้นบาท ส่วนเงนิกู้ยมืใน
ปีนี้เพิ่มขึน้ 27,608 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่แล้ว เพื่อน าไปช าระค่าใบอนุญาต
คลื่นความถี่ ในปีนี้เอไอเอสได้ช าระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่  1800MHz งวด
แรก เป็นเงนิ 20,500 ล้านบาท และ 3,656 ล้านบาท ส าหรบัค่าใบอนุญาตคลื่น
ความถี ่2.1GHz งวดสุดทา้ย เงนิปนัผลจา่ยส าหรบัทัง้ปีอยู่ที ่37,042 ลา้นบาท 
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งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 
ไตรมาส 
4/2557 

ไตรมาส 
3/2558 

ไตรมาส 
4/2558 

%YoY %QoQ ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

รายไดจ้ากการโทร (Voice)  16,651   14,478   14,085  -15% -2.7%  69,015   60,547  -12% 
รายไดจ้ากบรกิารขอ้มลู (Non-voice)  11,595   13,759   14,174  22% 3.0%  42,043   53,193  27% 
รายไดจ้ากบรกิารขา้มแดนอตัโนมตัิ  650   653   494  -24% -24%  2,240   2,336  4.3% 
อื่นๆ (โทรต่างประเทศ, อื่นๆ)  1,141   1,066   1,134  -0.7% 6.3%  4,691   4,544  -3.1% 

รวมรายได้จากการให้บริการไม่รวม IC  30,037   29,956   29,887  -0.5% -0.2%  117,990   120,621  2.2% 
รายรบัค่าเชือ่มโยงโครงขา่ย (IC)  1,953   1,456   1,475  -25% 1.3%  7,407   6,794  -8.3% 
รายไดจ้ากการขายซมิและอุปกรณ์  8,454   5,356   8,422  -0.4% 57%  23,332   27,798  19% 

รวมรายได้ (ไม่รวมค่าก่อสร้าง)  40,444   36,769   39,784  -1.6% 8.2%  148,729   155,213  4.4% 

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้  (3,856)  (3,344)  (2,662) -31% -20%  (19,427)  (14,116) -27% 
ค่าตดัจ าหน่าย  (5,040)  (5,861)  (3,495) -31% -40%  (18,633)  (20,146) 8.1% 
ค่าใชจ้่ายดา้นโครงขา่ย  (2,242)  (2,253)  (2,672) 19% 19%  (8,600)  (9,620) 12% 
ตน้ทุนการใหบ้รกิารอื่นๆ  (1,642)  (1,666)  (1,749) 6.5% 5.0%  (6,374)  (6,742) 5.8% 

ต้นทุนการให้บริการไม่รวม IC  (12,780)  (13,124)  (10,578) -17% -19%  (53,034)  (50,624) -4.5% 
ตน้ทุนค่าเชือ่มโยงโครงขา่ย (IC)  (1,738)  (1,314)  (1,349) -22% 2.7%  (6,766)  (6,113) -9.7% 
ตน้ทุนการขายซมิและอุปกรณ์  (8,299)  (5,951)  (8,485) 2.2% 43%  (23,148)  (28,019) 21% 

รวมต้นทุน (ไม่รวมค่าก่อสร้าง)  (22,816)  (20,389)  (20,412) -11% 0.1%  (82,948)  (84,755) 2.2% 

ก าไรขัน้ต้น  17,628   16,379  19,372  9.9% 18%  65,781  70,457 7.1% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (5,069)  (4,896)  (5,643) 11% 15%  (18,860)  (20,091) 6.5% 
ค่าใชจ้่ายการตลาด  (1,866)  (1,733)  (2,209) 18% 27%  (6,220)  (6,901) 11% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและพนกังาน  (2,782)  (2,769)  (3,020) 8.6% 9.1%  (11,111)  (11,526) 3.7% 
ค่าใชจ้่ายการตัง้ส ารองหนี้สญู  (340)  (305)  (321) -5.5% 5.3%  (1,240)  (1,315) 6.1% 
ค่าตดัจ าหน่ายในการขายและบรหิาร  (81)  (90)  (93) 15% 3.9%  (289)  (349) 21% 

ก าไรจากการด าเนินงาน  12,560   11,483   13,730  9.3% 20%  46,920   50,366  7.3% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  (26)  (132)  196  -867% -249%  189   229  21% 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื่น  134   222   68  -50% -69%  500   519 3.8% 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ  (458)  (463)  (597) 31% 29%  (1,527)  (1,960) 28% 
ภาษเีงนิได้  (3,100)  (2,495)  (2,598) -16% 4.1%  (10,080)  (9,999) -0.8% 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม  11   1   (7) -166% -603%  30   (2) -108% 

ก าไรสุทธิ  9,122   8,616   10,791 18% 25%  36,033   39,152  8.7% 

         

รายได้บริการ (ล้านบาท) 
ไตรมาส 

4/2557 
ไตรมาส 

3/2558 
ไตรมาส 

4/2558 
%YoY %QoQ ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

รายไดจ้ากระบบสญัญาร่วมการงาน 900MHz1)         2,787         1,623 592 -79% -64%        24,240 6,589 -73% 
รายไดจ้ากระบบใบอนุญาต 2.1GHz2)        26,108        27,267        28,162 7.9% 3.3%        89,059        109,488 23% 
รวมรายได้จากบริการ        28,896        28,890        28,753 -0.5% -0.5% 113,298        116,077 2.5% 
สดัส่วนรายไดจ้ากระบบใบอนุญาต 2.1GHz  90% 94% 98%   79% 94%  

EBITDA (ลา้นบาท) 
ไตรมาส 
4/2557 

ไตรมาส 
3/2558 

ไตรมาส 
4/2558 

%YoY %QoQ ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

ก าไรจากการด าเนินงาน  12,560   11,483   13,730  9.3% 20%  46,920   50,366  7.3% 
ค่าตดัจ าหน่าย  5,121   5,951   3,588  -30% -40%  18,922   20,495  8.3% 
(ก าไร)/ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์  110   75   1  -99% -99%  865   303  -65% 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  (38)  (38)  (74) 95% 92%  (184)  (209) 14% 
ค่าใชจ้่ายการเงนิอื่นๆ  (26)  (39)  (41) 57% 4.7%  (96)  (178) 86% 

EBITDA  17,727   17,431   17,204  -3.0% -1.3%  66,428   70,776  6.5% 

อตัรา EBITDA margin รวม (%) 43.8% 47.4% 43.2%   44.7% 45.6%  
อตัรา EBITDA margin จากการบรกิาร (%) 54.9% 57.4% 55.1%   52.8% 55.7%  

1) รายไดจ้ากระบบสญัญารว่มการงาน 900MHz ถอืเป็นสว่นแบ่งรายไดใ้หก้บับมจ .ทโีอท ีโดยเป็น 20% ส าหรบัระบบเตมิเงนิ และ 30% ส าหรบัระบบเหมาจ่ายรายเดอืน  
2) รายไดจ้ากระบบใบอนุญาต 2.1GHz ถอืเป็นคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตใหก้บั กสทช  .จ านวน 5.25% สว่นเพิม่เตมิคอืรายไดค้า่โรมมิง่จากการทีลู่กคา้ใชบ้รกิารโครงขา่ย 900MHz ดว้ยเครือ่งโทรศพัท ์2G 
ถอืเป็นสว่นแบ่งรายไดจ้ านวน 30% ใหก้บับมจ .ทโีอที  

 

อตัรา EBITDA margin จากการบรกิารค านวณมาจากสว่นของธุรกจิทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิาร โดยไมร่วมธุรกจิการขายโทรศพัท์ 
อตัรา EBITDA margin จากการบรกิาร = (EBITDA – รายไดจ้ากการขาย) / (รายไดร้วม – รายไดจ้ากการขาย) 
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ไตรมาส 
4/2557                          

ไตรมาส 
3/2558                          

ไตรมาส 
4/2558                          

เงนิกูต่้อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.78 1.22 1.32 
เงนิกูสุ้ทธต่ิอส่วนของผูถ้อืหุ้น 0.39 0.91 1.02 
เงนิกูสุ้ทธต่ิอ EBITDA 0.26 0.50 0.72 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 0.88 0.60 0.66 
Interest Coverage 29 27 25 
DSCR 13 3.3 3.7 
ก าไรต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (ROE) 93% 79% 100% 
    

ตารางการจ่ายคืนหน้ี (ลา้นบาท) 
 หุ้นกู้ เงินกู้ยืม 
       ไตรมาส 4/2558 - 4,953 

2559 - 12,125 

2560 397                    1,719 

2561 -                    6,963 
2562 7,789                    1,964 
2563 -                 20,429 
2564 1,776                    2,679 
2565 - 1,429 
2566 - - 
2567 6,638 - 

   

 

 

 
 

  

รายได้และต้นทุนค่าก่อสร้าง (ลา้นบาท)
IFRSI12 

ไตรมาส 
4/2557 

ไตรมาส 
3/2558 

ไตรมาส 
4/2558 

%YoY %QoQ ปี 2557 ปี 2558 %YoY 

รายไดค้่าก่อสรา้ง                                                                             18 10 - -100% -100% 600 64 -89% 
ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง                                                                            (18) (10) - -100% -100% (600)   (64) -89% 

ฐานะการเงิน (ลา้นบาท/ 
รอ้ยละของสนิทรพัย์รวม) 

ไตรมาส 
4/2557 

ไตรมาส 
4/2558 

เงนิสด  17,967  14%  14,312  7.9% 
เงนิลงทุนระยะสัน้  1,542  1.2%  305  0.2% 
ลกูหนี้การคา้  10,415  8.2%  11,030  6.1% 
สนิคา้คงเหลอื  2,519  2.0%  5,059  2.8% 
อื่นๆ  5,515  4.4%  7,301  4.0% 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  37,959  30%  38,007  21% 
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่
โทรคมนาคม 

 12,624  10%  51,791  29% 

โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  69,441  55%  84,291  46% 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  2,505  2.0%  3,192  1.8% 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  1,442  1.1%  1,252  0.7% 
อื่นๆ  2,380  1.9%  3,229  1.8% 
สินทรพัยร์วม 126,351  100%  181,761  100% 
เจา้หนี้การคา้  11,903  9.4% 14,358  21% 
ส่วนของเงนิกูถ้งึก าหนดช าระใน 1 ปี  2,572  2.0%  12,856  7.1% 
ผลตอบแทนคา้งจ่าย  5,130  4.1%  5,364  3.0% 
อื่นๆ  23,301  18%  24,956  7.1% 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  42,906  34%  57,533  32% 
หุน้กูแ้ละเงนิกูร้ะยะยาว  34,394  27%  52,416  29% 
อื่นๆ  2,185  1.7%  23,319  13% 
รวมหน้ีสิน  79,486  63%  133,268  73% 
ก าไรสะสม  21,210  17%  22,813  13% 
อื่นๆ  25,655  20%  25,680  14% 
รวมส่วนผู้ถือหุ้น  46,865  37%  48,493  27% 
     
แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุนปี 2558  (ลา้นบาท) 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน  แหล่งใช้ไปของเงินทุน  
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน 69,924 เงนิปนัผลจ่าย 37,042 
เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะสัน้แก่บรษิทั 8,500 เงนิลงทุนในโครงขา่ยและสนิทรพัยถ์าวร 32,255 
เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะยาวแก่บรษิทั 21,500 จ่ายช าระใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถีโ่ทรคมนาคม 24,160 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนสุทธ ิ 1,230 ภาษเีงนิได้ 8,294 
เงนิปนัผลและดอกเบี้ยรบั 322 ช าระเงนิกูร้ะยะยาว 2,392 
เงนิรบัจากการขายสนิทรพัย์ 22 ช าระตน้ทุนทางการเงนิและสญัญาเชา่ทางการเงนิ 1,833 
เงนิกูร้ะยะสัน้และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 85   
เงนิสดลด 4,393   
รวม 105,976 รวม 105,976 
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มมุมองของผูบ้ริหารต่อแนวโน้มและกลยทุธ์ในปี 2559   

รายได้   รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (ไมร่วมคา่เชื่อมโยงโครงขา่ย) คาดวา่จะใกลเ้คยีงกบัปีก่อนหน้านี้ เป็นผลมาจากการปิดบรกิาร
โครงขา่ย 2G แต่ชดเชยดว้ยการเตบิโตจากรายได ้3G และ 4G และอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง 

 คาดว่ารายไดจ้ากการขายเครื่องโทรศพัทจ์ะใกลเ้คยีงกบัปีก่อนหน้านี้ โดยมอีตัราก าไร 3-4% โดยทีต่น้ทนุแคมเปญการแลก
เครื่องโทรศพัทจ์ะบนัทกึในค่าใชจ้า่ยการตลาด 

อตัรา EBITDA margin   จากการปิดบรกิารโครงขา่ย 2G และตน้ทนุจากการเป็นพนัธมติรทางธรุกจิกบัทโีอท ีคาดวา่อตัรา EBITDA margin รวมจะ
อยู่ประมาณ 37-38%  

เงินลงทุนโครงข่าย  คาดว่าเงนิลงทนุโครงขา่ยทีเ่ป็นเงนิสด จะอยู่ทีป่ระมาณ 40,000 ลา้นบาท ส าหรบัการวางโครงขา่ย 4G การขยายโครงขา่ย 
3G การขยายธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง การขยายความครอบคลุมของไฟเบอรส์ าหรบัอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง และการ
ขยายรา้นเอไอเอสชอ็ป  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย 

 คาดว่าค่าเสื่อมราคาโครงขา่ยลดลง 25% จากการตดัคา่เสื่อมราคาสนิทรพัย ์2G ครบเมื่อสิน้สุดสญัญารว่มการงานเมื่อเดอืน
กนัยายน 2558 

 ค่าตดัจ าหน่ายใบอนุญาตคลื่นความถีร่วมทัง้สิน้ 3,300 ลา้นบาท ส าหรบัใบอนุญาต 1800MHz และ 2100MHz 
เงินปันผล  ยงัคงนโนบายจา่ยปนัผล 100% ของก าไรสุทธ ิ

 
ผลกระทบระยะสัน้จากการปิดบริการโครงข่าย 2G 
ในการประมลูคลื่น 900MHz ปลายปีทีผ่า่นมา เอไอเอสตดัสนิใจยุตกิารเคาะราคาประมลูต่อ เนื่องจากเหน็วา่เป็นราคาทีไ่มเ่หมาะสมและไมส่รา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กบ่รษิัท ซึง่
ผลกระทบระยะสัน้จะท าใหบ้รกิารโครงขา่ย 2G อาจตอ้งปิดลงในปลายเดอืนมนีาคม หลงัจากนัน้ บรษิทัคาดว่าจะสามารถใหบ้รกิารโครงขา่ย 2G ต่อได ้จากการท าสญัญา
โรมมิง่กบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นทีย่งัใหบ้รกิารโครงขา่ย 2G อยู่ นอกจากนี้ ในตน้เดอืนมกราคมทีผ่า่นมา เอไอเอสไดเ้ริม่ท าแคมเปญอดุหนุนเครื่องมอืถอืใหลู้กคา้ทีย่งัคง
เหลอือยู่ 12 ลา้นเลขหมาย เพื่อใหไ้ปใชบ้รกิาร 3G โดยแคมเปญดงักลา่วจะท าอย่างต่อเนื่องคู่ขนานไปกบัการโรมมิง่ โดยบรษิทัคาดวา่ตน้ทนุรวมส าหรบัการอดุหนุนค่า
เครื่องมอืถอืและการโรมมิง่จะอยู่ทีป่ระมาณ 8,000 ลา้นบาท นอกจากนัน้ บรษิทัไดป้ระมาณการถงึผลกระทบจากความเป็นไปไดใ้นการสญูเสยีลูกคา้ 2G และรายได้
บางส่วนจากการปิดโครงขา่ย 2G ซึง่อาจท าใหลู้กคา้บางส่วนไมส่ามารถใชบ้รกิารและยา้ยไปใชง้านกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่น เพื่อเป็นการลดทอนผลกระทบดงักล่าว บรษิทั
ไดเ้พิม่งบลงทนุประมาณ 10,000 ลา้นบาท ในงบลงทนุรวมของปีนี้ เพื่อขยายโครงขา่ย 3G-2.1GHz เพิม่ใหค้รอบคลุมเทยีบเทา่กบัโครงขา่ย 900MHz โดยเฉพาะในพืน้ที่
ต่างจงัหวดั 
 
การเปิดให้บริการ 4G และขยายบริการ 3G จะช่วยเพ่ิมการใช้งานอินเทอรเ์น็ตบนมือถือ 
ในเดอืนพฤศจกิายนปีทีแ่ลว้ เอไอเอสชนะการประมลูใบอนุญาตบนคลื่น 1800MHz ทีม่แีถบความกวา้งของชว่งคลื่น 15MHz (bandwidth) และมอีายุใบอนุญาต 18 ปี ตน้
เดอืนมกราคมทีผ่า่นมา เอไอเอสไดเ้ปิดใหบ้รกิาร 4G บนคลื่น 1800MHz ใน 42 จงัหวดั และจะขยายความครอบคลุมในเขตเมอืงทัว่ทัง้ 77 จงัหวดัภายในกลางปีนี้ และ
ขยายต่อเนื่องจนถงึสิน้ปีเพื่อใหค้รอบคลมุ 50% ของประชากร การเปิดใหบ้รกิาร 4G จะส่งผลใหป้ระสบการณ์การใชง้านของลูกคา้ดขีึน้โดยทนัท ีเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการ
ใหบ้รกิาร 3G เพยีงอยา่งเดยีวในปีทีแ่ลว้ ดว้ยแถบความกวา้งชว่งคลื่น 15MHz นอกจากนี้ ดว้ยแพก็เกจ 4G ทีใ่หป้รมิาณอนิเทอรเ์น็ตมากขึน้ ปรมิาณการใชง้าน
อนิเทอรเ์น็ตต่อเลขหมายของลูกคา้จะเพิม่ขึน้สองเทา่ ในขณะทีอ่ตัราการใชง้านมอืถอืทีร่องรบั 4G จะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเชน่เดยีวกนั ทัง้นี้ ในปีนี้ ความตอ้งการใช้
บรกิาร 3G จะยงัคงมสีงู เนื่องจากผูบ้รโิภคเปลีย่นมาใชส้มารท์โฟนราคาถูกมากขึน้ และไดร้บัประโยชน์จากการอดุหนุนค่าเครื่องมอืถอืจากการปิดบริการ 2G ท าให้
บรษิทัยงัคงเน้นการลงทนุเพื่อขยายโครงขา่ย 3G เพื่อเพิม่ความจโุครงขา่ย และขยายความครอบคลมุใหห้นาแน่น ต่อเน่ืองจากความครอบคลุมปจัจบุนัที ่ 98% ของ
ประชากร โดยงบลงทนุทัง้หมดจะชว่ยเสรมิความแขง็แกรง่ในดา้นคณุภาพและความน่าเชื่อถอืของโครงขา่ย 3G/4G เพื่อรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด  
 
ขยายธรุกิจอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงให้ครอบคลุมเขตเมืองใน 24 จงัหวดั พร้อมให้บริการ 6.5 ล้านครวัเรือน  
เอไอเอสไดก้ าหนดกลยุทธใ์นการท าธรุกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงใหม ่ โดยจะท าการตลาดทีเ่ขม้ขน้เพื่อแขง่ขนัและชนะใจลูกคา้ในตลาดนี้ บริษทัตัง้งบเงนิลงทนุ 7,000 
ลา้นบาท ในปีนี้เพื่อขยายโครงขยายใหค้รอบคลุมเขตเมอืงใน 24 จงัหวดั ซึง่สามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดส้งูสดุถงึ 6.5 ลา้นครวัเรอืน และตัง้เป้าหมายการไดส้่วนแบ่ง
การตลาดทีม่นียัส าคญัในสามปีขา้งหน้า ซึง่สนบัสนุนดว้ยงบลงทนุและจ านวนพนกังานทีม่ากขึน้ 
 
การเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจร่วมกบัทีโอที 
เอไอเอสไดร้บัการคดัเลอืกจากทโีอทใีหเ้ป็นพนัธมติรการท าธรุกจิดา้นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ โดยภายใตก้ารเจรจากบัทโีอท ี การรว่มมอืประกอบไปดว้ยการใชป้ระโยชน์จาก
คลื่น 2100MHz รวมถงึการใชเ้สาโทรคมนาคมทีม่ขีอ้พพิาทระหว่างกนั และอปุกรณ์ทีส่่งมอบภายใตส้มัปทาน การเป็นพนัธมติรกบัทโีอทจีะก่อใหเ้กดิประโยชน์ในระยะ
ยาวต่อบรษิทั เพื่อสนบัสนุนความสามารถในการแขง่ขนัและการบรหิารตน้ทนุทีด่ใีนระยะเวลา 3-5 ปีขา้งหน้า เนื่องจากยงัอยู่ในขัน้ตอนการสรปุเพื่อรา่งสญัญา บรษิทัขอ
งดเวน้การเปิดเผยขอ้มลูโครงสรา้งการท าธรุกจิ จนกวา่สญัญาจะเสรจ็สมบูรณ์ อยา่งไรกต็าม บรษิทัไดร้วมคา่ใชจ้า่ยทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในประมาณการปีนี้แลว้  
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อตัราการท าก าไรได้รบัผลกระทบจากการปิดบริการ 2G และต้นทุนจากการเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจกบัทีโอที  
การปิดโครงชา่ย 2G จะท าใหต้น้ทนุค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ลดลงไปใกล้เคยีงรอ้ยละ 5.25 (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าใชจ้่ายเขา้กองทุนวจิยัและพฒันา 
จ่ายใหแ้ก่ กสทช.) อย่างไรกต็าม อตัราก าไร EBITDA รวม จะได้รบัผลกระทบจากรายได้ทีล่ดลงในระยะสัน้ จากการสูญเสยีลูกค้า 2G บางส่วน รวมถงึค่าใชจ้่ายทาง
การตลาดทีเ่พิม่ขึน้จากการอดุหนุนค่าเครื่องมอืถอื และค่าใชจ้า่ยโรมมิง่โครงขา่ย 2G เพื่อใหบ้รกิารลูกคา้ 2G ทีเ่หลอือยู่ รวมถงึตน้ทนุค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้จากการเป็น
พนัธมติรทางธรุกจิรว่มกบัทโีอท ีท าใหบ้รษิทัคาดว่าอตัราก าไร EBITDA รวม จะลดลงมาอยู่ที ่37-38%  
 
คงสดัส่วนการจ่ายเงินปันผล 100% ของก าไรสทุธิ 
จากการทีเ่อไอเอสตดัสนิใจไมเ่คาะราคาประมลูคลื่น 900MHz ต่อดว้ยราคาทีไ่มเ่หมาะสม ท าใหย้งัคงสถานะความแขง็แกร่งทางการเงนิ และความยดืหยุ่นในการลงทุน

เพื่อผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ในระยะยาว และท าใหย้งัคงนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลทีส่ดัส่วน 100% ไวไ้ด ้โดยมกีารจา่ยเงนิปนัผลปีละสองครัง้ สดัส่วนการจา่ยเงนิปนัผล

ขึน้อยู่กบัก าไรสุทธบินงบการเงนิรวม และก าไรสะสมบนงบการเงนิเดี่ยว ซึ่งความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวเกดิจากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานและ

โครงสรา้งเงนิทุนทีแ่ขง็แกร่ง ในกรณีทีม่โีอกาสในการขยายธุรกจิ หรอืมเีหตุการณ์ส าคญัทีส่่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน การลงทุน รวมไปถึ งโครงสรา้งเงนิทุนของ

บรษิทัในอนาคต บรษิทัจะชีแ้จงถงึทศิทางและนโยบายการด าเนินธรูกจิใหน้กัลงทนุทราบต่อไป   

ติดต่อนักลงทุนสมัพนัธเ์อไอเอส 
http://investor.ais.co.th; investor@ais.co.th; Tel: (66) 2029 5117 

ข้อปฎิเสธความรบัผิดชอบ 
ในเอกสารฉบบันี้อาจจะมขีอ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์ในอนาคตโดยใชป้จัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในหลายดา้นซึง่จะขึน้อยู่กบัความเสีย่งและความไม่แน่นอนต่างๆ    ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวรวมถึง แผนธุรกจิ  กลยุทธ์  และความเชื่อของบรษิทัฯ  รวมทัง้ขอ้มูลอื่ นที่
ไมใ่ชข่อ้มลูทีเ่กดิขึน้ในอดตี    ตวัอย่างของค าทีใ่ชใ้นการคาดการณ์ในอนาคต เชน่ “อาจจะ”, “จะ”, “คาดวา่”, “ตัง้ใจวา่, “ประมาณ”, “เชือ่วา่”, “ยงัคง”, “วางแผนวา่”  หรอืค าใดๆ ทีม่คีวามหมายท านองเดยีวกนั เป็นตน้ 
แมว้า่การคาดการณ์ดงักล่าวจะถูกจดัท าขึน้จากสมมตุฐิานและความเชือ่ของฝ่ายบรหิาร โดยอาศยัขอ้มลูทีม่อียู่ในปจัจุบนัเป็นพื้นฐานกต็าม  สมมตุฐิานเหล่านี้ยงัคงมคีวามเสีย่งและความไมแ่น่นอนต่างๆ ซึง่อาจจะท าใหผ้ลงาน ผลการด าเนินงาน   ความส าเรจ็ที่เกดิขึ้น
จรงิแตกต่างจากทีบ่รษิทัฯ คาดการณ์ไวใ้นอนาคต    ดงันัน้ผูใ้ชข้อ้มลูดงักล่าวจงึควรระมดัระวงัในการใชข้อ้มลูขา้งตน้ อกีทัง้บรษิทั และผูบ้รหิาร/พนกังาน ไมอ่าจควบคมุหรอืรบัรองความเกีย่วขอ้ง ระยะเวลาทีจ่ะเกดิขึน้ หรอืความถูกตอ้งของขอ้มลูดงักล่าวได ้
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