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Highlight Issue:
• การบริ โภคฟื นตัวอย่างจํากัด ขณะทีการแข่งขันยังรุนแรง รวมถึง Position ทางการตลาดของ DTAC ที อ่อนลง ทําให้จาํ นวนลูกค้า
ลดลงต่อเนื องอีก 2.6 แสนราย กดดันให้ผลประกอบการ 3Q57 ลดลง 12.5% QoQ 6.0% YoY
• คาด Position ทางการตลาดของ DTAC จะยังคงอ่อนลงไปอีก 2-3 ไตรมาส ปรับประมาณปี 57-58 ลง 8.5% และ 7.4% ตามลําดับ
• เพลียงพลําทางการแข่งขัน คาดสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไปอีกระยะ ความน่ าสนใจเหลือเพียง ผลตอบแทนจากเงินปันผล 6% ต่อปี คง
คําแนะนําเพียง “ถือ” มูลค่าเหมะสม 107 บาท
จํานวนหุน้
ราคา Par
มูลค่าตลาด

2,368
2
242,701

Free Float
Foreign Limit

ล้านหุน้
บาท
ล้านบาท

29%
49%

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ (04/08/57) :
1) TELENOR ASIA
42.61%
2) THAI TELCO HOLDINGS 15.03%
3) ไทยเอ็นวีดอี าร์
13.54%

การดําเนินธุรกิจ :
ให้บริการโทรศัพท์เคลืQอนทีQ บนคลืQนความถีQ
850, 1800 และ 2100 MHz
นักวิเคราะห์
พลเทพ วงษ์นาค,FRM
phonthep@aira.co.th

02-684-8796

จํานวนลูกค้าลดลงต่อเนื องอีก 2.6 แสนราย กดดันให้ผลประกอบการ 3Q57 ลดลง 12.5%
QoQ 6.0% YoY … การบริโภคในประเทศทีฟQ `ื นตัวไม่เต็มทีนQ กั ขณะทีกQ ารแข่งขันยังคงรุนแรง
โดยเฉพาะแถบต่างจังหวัด ซึงQ เป็ นพืน` ทีทQ Qี DTAC เสียเปรียบในการแข่งขัน จากนโยบายขยาย
โครงข่ายของ DTAC ทีทQ ําอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ขณะทีอQ กี 2 คูแ่ ข่งขยายโครงข่ายได้เร็วกว่า ทําให้
ในไตรมาสนี` DTAC มีจาํ นวนลูกค้าลดลง 2.6 ราย (2Q57 ลูกค้าลดลง 1.9 แสนราย) รวมแล้วทําให้
รายได้จากการบริการของ DTAC ในไตรมาสนี`ลดลง 3.8% QoQ และ 4.2% YoY ทัง̀นี`แม้วา่ DTAC
จะสามารถรักษาค่าใช้จา่ ยทาการตลาดให้อยูใ่ นระดับเดียวกับ 2Q57 ได้ แต่ในไตรมาสนี` DTAC
ต้องแบกรับภาระขาดทุนจากการขายเครืQองโทรศัพท์ราว 461 ล้านบาท (2Q57 ขาดทุนในส่วนนี`ราว
135 ล้านบาท) เพืQอสนับสนุนส่วนลดค่าเครืQองฯ และผลักดันสมาร์ทโฟนเข้าสูผ่ ใู้ ช้บริการ
คาด Position ทางการตลาดของจะยังคงอ่อนลงไปอีก 2-3 ไตรมาส ปรับประมาณปี 57-58
ลง 8.5% และ 7.4% … แม้วา่ DTAC จะตระหนักถึงประเด็นการขยายโครงข่ายทีเQ ชืQองช้ากว่าคูแ่ ข่ง
และอยูร่ ะหว่างเร่งขยายโครงข่าย โดยในช่วง 4Q57-1Q58 DTAC มีแผนใช้จา่ ยงบลงทุน 10,000
ลบ. เพืQอขยายสถานีฐานอีกราว 6,500 สถานี อย่างไรก็ดเี รามองว่า Momentum ทางการแข่งขัน
ของ DTAC จะยังไม่ดขี น`ึ ทันทีทนั ใด โดยเราประเมินว่าจะใช้เวลา 2-3 ไตรมาส เป็ นอย่างเร็ว
เพลี?ยงพลํา@ ทางการแข่งขัน คาดสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไปอีกระยะ คงคําแนะนําเพียง “ถือ”
มูลค่าเหมะสม 107 บาท … จากปญั หาการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด ประกอบกับมุมมอง
แนวโน้มผลประกอบการทีอQ ่อนลง โดยแม้วา่ ท้ายทีสQ ุดแล้วความสามารถทางการแข่งขันของ DTAC
จะกลับมาได้ แต่จะมีตน้ ทุนส่วนเพิมQ จากค่าใช้จา่ ยทางการตลาด และส่วนลดค่าเครืQองฯ ทีบQ ั Qนทอนผล
ประกอบการในระยะสัน̀ ดังนัน` สิงQ ทีนQ ่าสนใจสําหรับ DTAC ในระยะสัน̀จึงเหลือเพียง Dividend
Yield ทีรQ าว 6% ต่อปี ครัง̀นี`เราจึงยังคงคําแนะนําเพียง “ถือ” อิงมูลค่าเหมาะสมทีเQ ราประเมินไว้
107 บาท (แนะนําซือ` กลับอีกครัง̀ทีQราคาประมาณ 90 บาท ซึงQ คิดเป็ น Dividend Yield 7%)
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รายงานฉบับนี% จดั ทําในนามของบริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) (“ไอร่ า”) เพือเป็ นข้อมูลให้กบั ลูกค้าของไอร่ าเท่านั%น มิได้เป็ นการชี%นาํ หรื อเสนอแนะหรื อเชิ ญชวน เพือการซื% อหรื อขาย
หลักทรัพย์ใดๆ ผูอ้ ่านควรตัดสิ นใจซื% อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้วจิ ารณญาณของตนเอง ไอร่ ารวมทั%งพนักงานของบริ ษทั ปราศจากความรับผิดในความเสี ยหายอันเกิดจากการใช้ขอ้ มูลในรายงาน
นี% ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั%งหมด หรื อบางส่ วน และไม่ถือเป็ นการรับประกันความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชือถือได้ของข้อมูลในรายงานนี% ไอร่ า และ/หรื อ กรรมการบริ ษทั , พนักงาน ที
เกียวข้องอาจมีความสัมพันธ์กบั หรื ออาจให้บริ การทางด้านวาณิชธนกิจ และ/หรื อ บริ การทางการเงินอืนๆ กับบริ ษทั ทีกล่าวถึงในรายงานฉบับนี% ไอร่ าขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงความ
คิดเห็น หรื อข้อมูลโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า เอกสารฉบับนี%ใช้ภายในไอร่ าเท่านั%น มิได้จดั ทําขึ%นสําหรับการลงตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์หรื อสื ออืนๆ แต่อย่างใด

บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) 2/4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั%น 2,8 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 โทร 0-2684-8888 โทรสาร 0-2650-5477 www.aira.co.th

