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สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในฐานะตัวแทนของเอไอเอส ผมขออนญุาตแสดงความโศกเศร้าอย่างสงูสดุกับการสวรรคต
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที ่9 งานพระราชพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพได้
ถูกจดัขึน้โดยพสกนกิรของพระองค์อย่างสมพระเกียรติและเป็นสญัลกัษณ์เพือ่แสดงความสญู
เสยีอย่างสูงสดุของประเทศไทย พระองค์จะยังทรงประทบัอยู่ในใจของปวงชนชาวไทย พร้อม
กับค�าสอนและปรัชญาของพระองค์ทีจ่ะคอยชีน้�าทางประเทศเพือ่ความเจริญย่ังยืนสืบไป

ในส่วนของผลการด�าเนนิงานของเอไอเอสในไตรมาส 3/2560 ทีผ่่านมาค่อนข้างน่าพอใจ โดย
ลกูค้ายังคงมกีารใช้งานดาต้าเพิม่ขึน้ จากการหนัมาใช้งาน 4G ความนยิมของวิดโีอสตรมีมิง่ 
และการรับรู้ของลกูค้าด้านภาพลักษณ์ของบรกิารดาต้าทีด่ขีึน้  ธุรกิจอนิเทอร์เนต็ความเรว็
สูงยังคงขยายพื้นที่บริการใน 28 จังหวัด ส่งผลให้ปัจจุบันเอไอเอส ไฟเบอร์มีลูกค้าทั้งส้ิน 
481,500 ราย ซึง่ท�าให้ในภาพรวม เอไอเอสยังคงมรีายได้การให้บริการทีเ่ติบโตขึน้ใน
ไตรมาส 3/2560 มาอยู่ท่ี 32,455 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6% เทยีบกับปีก่อน และ 0.9% 
เทยีบกับไตรมาสก่อน และอยู่ที ่95,972 ล้านบาท ส�าหรับช่วง 9 เดอืนแรก หรอืเติบโต 
5.5% เทยีบกับปีก่อน

เอไอเอสยังคงลงทนุในโครงข่าย 4G อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ประสบการณ์การใช้งานทีด่ี
ทีส่ดุของลกูค้า ซ่ึงในช่วง 9 เดอืนทีผ่่านมา เราลงทนุไปทัง้สิน้ 34,000 ล้านบาท และ
จากการลงทนุดงักล่าว ท�าให้เอไอเอสได้รบัรางวัล “Thailand’s Fastest Mobile 
Network” จาก OOKLA ต่อเนื่องกันเป็นปีที่สาม (2558-2560) ซึ่งเป็นรางวัล 
ทีเ่อไอเอสภมิูใจ และแสดงให้เหน็ถึงความเป็นผูน้�าด้านโครงข่ายของบริษทั

นอกจากนั้น เอไอเอสยังคงให้ความส�าคัญกับการบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเพิม่อัตราผลตอบแทนของเมด็เงนิลงทนุ โดยในช่วง 9 เดอืนทีผ่่านมา เอไอเอส
ได้ควบคุมค่าใช้จ่ายการท�าแคมเปญโทรศัพท์มอืถือและเน้นกลุม่ลกูค้าคุณภาพ
เป็นหลัก ท�าให้เรามี EBITDA เติบโตขึ้น 14% เทียบกับปีก่อน มาอยู่ที่  
52,043 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�าไร 44.7% และมีก�าไรสุทธิทั้งสิ้น  
22,377 ล้านบาท หรอืคิดเป็นอตัราก�าไรสทุธเิท่ากับ 19% 

ปี 2560 ก�าลงัจะผ่านพ้นไป ผมเชือ่ว่าในปีนีเ้อไอเอสจะสามารถมผีลประกอบการ
ทีเ่ป็นไปตามคาดการณ์ ในขณะทีท่มีงานได้เริม่วางแผนส�าหรบัปี 2561 กันแล้ว  
ซึง่ผมหวังว่าจะมข่ีาวดมีาเผยแพร่ให้ท่านนกัลงทนุทราบต่อไป

พบกันใหม่ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2561 ครับ
 

ด้วยความนบัถือ

สารจากประธานเจ้าที่บริหาร

สมชยั เลศิสทุธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
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เอไอเอสมุง่ส่งมอบดจิทิลัคอนเทนต์โดยเน้นสร้างความแตกต่างของบรกิาร เพือ่ต่อยอดมลูค่า
เพิม่ให้แก่ธรุกจิหลกัอย่าง ธรุกิจโทรศัพท์เคลือ่นทีแ่ละธรุกิจอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู โดยให้
ลกูค้าได้รบัชมความบนัเทงิระดบัโลกได้ทัง้จากทีบ้่านและผ่านสมาร์ทโฟน ปัจจบุนั เอไอเอสได้
เปิดให้ลูกค้าทดลองรับชมในบางแพ็กเกจโดยไม่คิดค่าบริการ รวมถึงเพ่ิมช่องใหม่ๆ  
จากผูผ้ลติคอนเทนต์ชัน้น�า ทัง้ในแบบเอก็คลูซฟีและแบบทัว่ไป เช่น Netflix HOOQ และ ViU

เอไอเอสสร้างความเป็นผูน้�าในด้านอนิเทอร์เนต็เคล่ือนทีอ่ย่างต่อเนือ่ง เพ่ือ
ให้ลกูค้าได้รบัประสบการณ์การใช้งานทีเ่หนอืระดบั รวมถึงได้ขยายเทคโนโลยี 
2 และ 3 Carrier Aggregation ทีต่่อยอดจากโครงข่าย 4G ทีค่รอบคลมุทัว่
ประเทศ เพือ่ส่งเสรมิคุณภาพและความจโุครงข่าย ด้วยความมุง่มัน่ด้งกล่าว 
ส่งให้เอไอเอสได้รบัการจดัให้เป็น “อนัดบั 1 โครงข่ายมอืถือ 4G ทีเ่รว็ทีสุ่ดใน
ประเทศไทยจาก OOKLA” ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี  ตอบรับกับแนวโน้มการ
ใช้งานวีดีโอสตรีมมิ่งยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณการใช้งาน
อนิเทอร์เนต็เคลือ่นทีโ่ดยเฉลีย่เพ่ิมขึน้จาก 3 กิกะไบต์ เพ่ิมขึน้เป็น 5.9 กิกะไบต์ 
ต่อเดอืน ภายในระยะเวลาหนึง่ปี จากโครงข่าย 4G ทีใ่ห้ผู้ใช้งานรบัส่งข้อมลู
ด้วยความเรว็สงู ประกอบกับการใช้งานโทรศัพท์มอืถือ 4G อย่างแพร่หลาย 
โดยมสีดัส่วนคิดเป็น 42% ของฐานลูกค้า

ในปีนี ้นบัเป็นปีท่ีสามของการเปิดบรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู ซึง่เอไอเอส ไฟเบอร์ ได้ก้าวเข้ามาเป็นทีรู่จ้กัในกลุม่ผูบ้ริโภคอย่างแพร่หลาย ด้วยพืน้ทีใ่ห้บรกิาร 
ทีค่รอบคลมุกว่า 28 ตัวเมอืงหลกั ในไตรมาส 3/2560 บริษทัมรีายได้จากบรกิารอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูคิดเป็นสดัส่วน 2.7% ของรายได้ ขณะทีร่ายได้เฉลีย่ 
ต่อผู้ใช้บริการเอไอเอส ไฟเบอร์ ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 637 บาท ต่อเดอืน เนือ่งจากลูกค้าทไีด้รับแพก็เกจส่วนลดทยอยหมดโปรโมชัน่ ทัง้นี ้บริษทัยังคงเป้าหมายทีจ่ะก้าว
มาเป็นหนึง่ในผู้ให้บรกิารรายหลกัในตลาดบริการอนิเทอร์เนต็ความเร็วสูงภายในระยะเวลาสามปี

ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผลการด�าเนินงานในไตรมาส 3/2560
ในฐานะผู้น�าด้านบริการดิจิทัลไลฟ์ เอไอเอสได้มุ่งมั่นพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง โดยผสานสามธุรกิจหลัก ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และดิจิทัลเซอร์วิส เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 

รับชมความบันเทิง
ผ่านสมาร์ทโฟน

รับชมความบันเทิง
จากท่ีบ้าน

ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิส

3/2559 4/2559 1/2560 2/2560 3/2560

3.0 3.6 4.0 4.7 5.9

24% 29% 35%
39% 42%

VoU (กิกะไบต์/เลขหมายท่ีใช้อินเทอร์เน็ต/เดือน)

% ของลูกค้าท่ีใช้เครื่องโทรศัพท์ 4G 

3/2559 4/2559 1/2560 2/2560 3/2560

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

498 510 541
600 637

จ�านวนลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ รายได้เฉลีย่ของลกูค้าเอไอเอส ไฟเบอร์
(บาท/ราย/เดือน)
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 เศรษฐกิจแบ่งปัน    เอไอเอสได้น�ำเทคโนโลยี NB-IoT และระบบอีเพย์เมนต์ เข้ำมำส่งเสริมกำรท�ำงำนของแพลตฟอร์ม
เช่ำจักรยำนอัจฉริยะ โมไบค์ (mobike)

AIS THE

เอไอเอสได้ร่วมมือกับ โมไบค์ (mobike) เซ็นทรัลพัฒนำ และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เปิดให้บริกำรน�ำร่องใช้งำน 
โมไบค์ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้เช่ำจักรยำนอัจฉริยะที่ให้ผู้ ใช้งำนสำมำรถค้นหำ จอง ล็อค
และปลดล็อคจักรยำน รวมถึงช�ำระเงินได้ง่ำยและรวดเร็วผ่ำนโมไบค์แอพพลิเคชั่นบนสมำร์ทโฟน

เอไอเอสมีควำมพร้อมในกำรส่งเสริมกำรท�ำงำนของแพลตฟอร์มดังกล่ำว ด้วยควำมช�ำนำญและโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนโทรคมนำคมที่มีอยู่ ซึ่งช่วยส่งเสริมประสบกำรณ์กำรใช้งำนของลูกค้ำ โดยเทคโนโลยี Narrow Band-IOT จะยัง
ช่วยในกำรส่งข้อมูลของจักรยำนอัจฉริยะในระยะเวลำอันรวดเร็ว ขณะที่ระบบเอ็มเปย์ กระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส ์
จะเข้ำมำอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำในกำรช�ำระเงิน โดยบริษัทหวังว่ำบริกำรดังกล่ำวจะมีส่วนช่วยลดปัญหำ 
กำรจรำจรและช่วยลดมลภำวะที่เป็นพิษโดยเฉพำะในเขตเมือง

N  – NEXT G Network : ให้บริกำรโครงข่ำย NEXT G ที่ให้ควำมเร็วในกำรเชื่อมต่อสูงสุดถึง 1 กิกะบิตต่อวินำที ช่วยส่งเสริมศักยภำพของ
ธุรกิจและประสบกำรณ์ใช้งำนอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่

E   – Sharing Economy : ร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจในกำรผลักดันเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน

X   – eXperience : ส่งมอบประสบกำรณ์ดิจิทัลผ่ำนช่องทำงเอไอเอสช็อป 

T  – Team : พัฒนำขีดควำมสำมำรถของพนักงำนและน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำปรับใช้ ในกำรบริกำรเพ่ือให้พร้อมรับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่
เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคดิจิทัล

คลิกเพื่อดูรำยละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ โครงข่ำย NEXT G ทำงจดหมำยข่ำวนักลงทุนฉบับที่ 3/2560  

ในไตรมำส 3/2560 เอไอเอสด�ำเนินกำรตำมแนวคิด AIS THE NEXT G ที่มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้ก้ำวสู่
ยุคดิจิทัลอย่ำงมั่นคง ผ่ำนทำงสี่แกนหลักดังนี้

http://advanc.listedcompany.com/misc/newsletter/20171003-advanc-newsletter-v3-2017-th.pdf
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ในรอบเก้าเดอืนแรกของปี 2560 บรษัิทมรีายได้จากการให้บรกิารเพิม่ขึน้ 
5.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับคาดการณ์ทั้งปีที่ 4-5% จาก 
ความนิยมการใช้งานวิดีโอสตรีมมิ่งและการขยายฐานลูกค้าในธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ขณะที่ EBITDA เติบโต 14% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน และมีอัตรา EBITDA margin อยู่ที่ 44.7% สอดคล้องประมาณ
การทั้งปีที่ระดับ 42-44% เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการท�า
แคมเปญมือถือและต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ลดลง ซึ่งชดเชย
กับต้นทุนโครงข่ายที่เพิ่มข้ึนจากการพัฒนาคุณภาพโครงข่าย 4G โดย
ในรอบเก้าเดือนแรกของปี 2560 เอไอเอสมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 22,377 ล้าน
บาท ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการลงทุนเพ่ือวางรากฐาน
โครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการ 4G ส่งผลให้มีค่าเส่ือมราคาท่ีสูง
ข้ึน รวมถึงค่าตัดจ�าหน่ายใบอนุญาตคลื่นความถี่ 

สถานะทางการเงนิในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2560

อัตราเงินกู้สุทธิต่อ EBITDA

ผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น
(ROE)

อันดับเครดิต
อยู่ในระดับท่ีน่าลงทุน

เอไอเอสมุ่งมั่นสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวและส่งมอบผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นโดยในรอบเก้าเดือนแรกของปีนี้ เอไอเอสยังคงมีสถานะ
ทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยอัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ 1.4 เท่า และมีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานที่ 51,969 ล้านบาท 

ครอบคลุมการลงทุนโครงข่ายที่มูลค่า 33,822 ล้านบาท ส่งผลให้มีกระแสเงินสดอิสระมูลค่า 12,940 ล้านบาท 

รายได้จากการให้บริการ

EBITDA และอัตรา EBITDA margin ก�าไรสุทธิ และอัตราก�าไร margin

90,944

 45,684  24,198 

95,972

 52,043 
 22,377 

(คาดการณ์การเติบโตปี 2560 ที่ 4-5%)

(คาดการณ์อัตรา EBITDA margin ปี 2560 ท่ี 42-44%)

รอบเก้าเดือนแรก ปี 2559

รอบเก้าเดือนแรก ปี 2559 รอบเก้าเดือนแรก ปี 2559

รอบเก้าเดือนแรก ปี 2559

รอบเก้าเดือนแรก ปี 2559
รอบเก้าเดือนแรก ปี 2560

รอบเก้าเดือนแรก ปี 2560 รอบเก้าเดือนแรก ปี 2560

รอบเก้าเดือนแรก ปี 2560

รอบเก้าเดือนแรก ปี 2560

90,464

480

93,800

+353%   

+3.7%   

+5.5%   

-7.5%   +14%   
44.7%

41.2% 21.8%
19.2%

2,172

บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

เอไอเอส ไฟเบอร์

1.4 เท่า

BBB+ (S&P)
AA+ TH (FITCH)

73%

กระแสเงินสดจาก
การด�าเนินงาน

กระแสเงินสดอิสระ

เงินลงทุนโครงข่าย
51,969 ล้านบาท

12,940 ล้านบาท

33,822 ล้านบาท

เก้าเดือนแรก
ปี 2560

หน่วย: ล้านบาท



 

AIS D.C., แหล่งสร้างสรรค์นวตักรรมของนวตักร

     COURSE
AIS D.C. มกีารจดัสมัมนา โดยได้รบัเกียรตจิากแขกรบัเชญิทีม่คีวามเชีย่วชาญ โดยเฉพาะ
ในด้านเทคโนโลยี ดีไซน์ ธุรกิจ ฯลฯ เพื่อมาให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับผู ้ ท่ีต้องการมาใช้งาน AIS D.C. สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกกับเราได้  
โดยช�าระค่าธรรมเนียมเป็นรายปี หรือฟรีหากเป็นลูกค้าเอไอเอสเซเรเนด

AIS D.C. 
ชั้น 5 เอ็มโพเรี่ยม

โทร 02-029-2299
เปิดบริการ 10.30 น. ถึง 21.00 น.

      Meeting Room
สมาชกิของ AIS D.C. สามารถมาใช้งานห้องประชมุทีจ่ดัเตรียมไว้ได้ โดยเข้าใช้ได้ 2-10 คนต่อห้อง 
พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์อื่นๆ ครบครัน

เอไอเอสในฐานะผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ เช่ือว่าการเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาวจะต้องถูกผลักดันด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล ด้วยเหตุน้ี 
เอไอเอสจึงส่งเสริมในด้านสถานท่ีท้ังแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อให้มีพื้นท่ีสร้างสรรค์นวัตกรรม เรียนรู้ ทดลอง และท�าตลาดส�าหรับแนว
คิดใหม่ๆ โดยวันน้ี เราจะพาไปพบกับ AIS D.C. แหล่งศูนย์รวมนวัตกรรมและดีไซน์ท่ีเอไอเอสร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ จัดข้ึนส�าหรับบุคคลภายนอก

       AIS Playground
AIS D.C. เป็นที่แรกที่ให้กลุ่มคนที่พัฒนานวัตกรรมต่างๆ น�าสินค้าและบริการมาต่อเชื่อมกับ
ระบบ API (Application Platform Interface) ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มของเอไอเอสที่จะช่วยเตรียม
พร้อมก่อนน�าบรกิารออกสูต่ลาดจรงิ พร้อมกับการให้ค�าปรกึษาอย่างใกล้ชดิจากผูเ้ชีย่วชาญ
ของเอไอเอส

     START IT UP
เป็นพ้ืนที่จัดแสดงเกร็ดความรู้ และสูตรลับเบื้องหลังความส�าเร็จของบริษัทสตาร์ทอัพ 
ทั่วโลก ที่เร่ิมจากแนวคิดเล็กๆ และสร้างสรรค์ออกมาเป็นส่วนผสมของสินค้าและบริการ
ที่ลงตัว
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“My AIS App” เอไอเอสช็อปบนมือถือ
“ASK AUNJAI” ผู้ช่วยส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์เอไอเอส 
และแอปพลิเคชั่น myAIS 
“ระบบตอบรรบัเสียงอตัโนมัต ิIVR” สามารถพาคุณไปพบบรกิารทีต้่องการ
โดยการสัง่ด้วยเสยีง 
“OMNI-Channel” ช่องทางจดัจ�าหน่ายทีร่วมออนไลน์และออฟไลน์ไว้ด้วยกัน

เพิ่มเติมคลิก  www.ais.co.th/fibre

รับประสบการณ์ดีๆ ได้ทุกช่องทาง

เพิ่มเติมคลิก  www.ais.co.th/4G-maxspeed

ซิมดาต้ามือถือ คอนเทนต์
ความบันเทิงระดับโลก 
และเอไอเอส SuperWiFi 

“บริการอันดับหนึ่ง
ด้วยใจในยุคดิจิทัล” 
พร้อมกับประสบการณ์ด้านดิจิทัล เช่น 

เราตั้งใจส่งมอบ

แพ็กเกจสุดคุ้ม
ที่ผนวกรวมเน็ตบ้าน 

ใช้งานได้อย่างไม่ต้องกังวล 
พร้อมรับชมความบันเทิงระดับโลก

แพ็กเกจ 

แบบรายเดือนที่คุ้มค่าที่สุด
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