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กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
น้ําหนัก: มากกว่าตลาด

Digital Economy นําสู่วัฏจักรขาขึ้น
นโยบาย Digital Economy บวกต่อธุรกิจส่วนใหญ่ในกลุม่ ICT หนุนให้มีโอกาสสูงที่
ฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มประมาณการกลุม่ ซึ่งคาดเป็นประเด็นหนุนให้ Outperform นับจาก
นี้ ปรับเพิ่มน้ําหนักลงทุนขึ้นเป็น “มากกว่าตลาด” จาก “เท่าตลาด”

 Digital Economy นําสู่วัฏจักรขาขึ้น
นโยบายที่รัฐบาลใหความสําคัญการของเพิ่มธุรกรรมออนไลน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิขของประเทศ ถือ
เปนประเด็นบวกสําคัญตอพัฒนาการกลุม ICT จากนี้ กลาวคือ ในระยะสั้นจะเห็นผลบวกตอกลุมการ
เรงลงทุนโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมทุกประเภท
(อินเตอรเนตแบบภาคพื้น
โครงขาย
โทรศัพทมือถือ การสื่อสารผานดาวเทียม) ใหแข็งแรงรองรับนโยบายดังกลาว ซึ่งจะนํามาสูเม็ดเงิน
ลงทุนมหาศาลในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เมื่อโครงสรางพื้นฐานมีความพรอม คาดจะเห็นกิจกรรมการ
ลงทุนระบบไอทีของภาครัฐฯและเอกชนอยางตอเนือ่ ง ที่จะชวยสรางทัง้ มูลคาเพิ่มตออุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจ ซึง่ เชือ่ วาจะเปนปจจัยบวกหนุนใหกลุม ICT เติบโตตอเนือ่ งอีกในระยะกลางและยาวตอไป

ดัชนีกลุ่ม: 226.2
ดัชนีตลาด: 1,480.2

 ค่ายมือถือควงคู่รับเหมา ICT รับประโยชน์ Digital Economy
จากนโยบายดังกลาว คาดธุรกิจที่ไดประโยชนสูงสูด คือ ผูรบั เหมางานวางระบบภาครัฐฯ ICT โดย
เฉพาะงานที่จะออกมาเพิ่มทั้งจากการลงทุนพัฒนาระบบอินเตอรเนตภาคพื้นครอบคลุมทั่วประเทศ
(ภาครัฐฯจะรับผิดชอบเปนหลัก) รวมถึงงานจากโครงการเรงลงทุนพัฒนาระบบไอทีรัฐฯ (เพิ่ม
ประสิทธิภาพทํางาน) ขณะที่คายมือถือเชือ่ วาไดปจจัยบวกจากผลักดันใหประมูล 4G (คลื่น 1800
MHz) ในปหนา เพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารดวยเทคโนโลยีใหมสุด โดย ADVANC ไดประโยชนสูงสุด
เพราะขณะนี้ยงั ไมมีบริการ 4G รายเดียว (สวน DTAC TRUE ตองการคลื่นไปเสริมบริการ 4G
ปจจุบันภายใตคลื่น 2.1 GHz ซึ่งไมเต็มประสิทธิภาพ) ทั้งนี้ เชือ่ วา 4G จะหนุนการเติบโตรายไดดาน
ขอมูลระยะยาว สวนธุรกิจดาวเทียม แมมีศักยภาพรองรับบริการเชือ่ มตอบริเวณทีอ่ นิ เตอรเนตภาคพื้น
และมือถือเขาไมถึง แตคาดจะไดประโยชนระยะกลาง เพราะดาวเทียมที่มีปจจุบันใชเต็มแลว ตองรอ
ดาวเทียมดวงใหม ขณะที่ อินเตอรเนตความเร็วสูง คาดจะเปนธุรกิจที่รับผลกระทบ เพราะภาครัฐฯจะ
ลงมาผลักดันอินเตอรเนตภาคพื้นดินดวยตนเอง ยังมีคูแขงรายใหมเขามาอีก 1 ราย คือ ADVANC

 INTUCH AIT เป็น Top Picks
เชื่อวาผลตอบแทนกลุมระยะถัดจากนี้มีโอกาส Outperform ตลาด แมคาดกําไรป 2558 เติบโต
ใกลเคียงตลาด แตดวยปจจัยหนุน Digital Economy ซึ่งประโยชนสวนใหญยังไมเคยรวมอยูใน
ประมาณการ จึงมีโอกาสสูงที่ฝายวิจัยจะปรับเพิ่มประมาณการในอนาคต ดังนั้น จึงปรับเพิ่มน้ําหนัก
ลงทุนกลุมเปน “มากกวาตลาด” เลือก INTUCH(FV@B113) และ AIT(FV@B53) เปน Top Picks
เพราะ 1) ไดรับประโยชนชัดจาก Digital Economy 2) มี Upside สูงสุด และ 3) Div Yield เกิน 5%
Key Data
FY: ปด 31 ธ.ค.
รายไดขายและบริการ
กําไรสุทธิ
กําไรปกติ
PER (x)
PBV (x)
ROAE %
ROAA %
ที่มา : ฝายวิจัย ASP

FY55A
384,171
57,192
58,039
21.5
8.3
38.3%
11.5%

FY56A
410,083
69,246
58,750
18.5
8.4
46.2%
12.7%

FY57F
423,731
71,560
66,700
22.8
7.1
37.6%
12.2%

FY58F
444,325
81,711
87,318
19.9
7.9
37.6%
13.5%

FY59F
455,662
117,352
117,321
13.9
7.2
54.3%
18.9%
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ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ อยางไรก็ดี บมจ. หลักทรัพย เอเซียพลัส ไมสามารถที่จะยืนยันหรือรับรองความถูกตองของขอมูลเหลานี้ได ไมวาประการใดๆ บทวิเคราะหในเอกสารนี้ จัดทําขึ้น
โดยอางอิงหลักเกณฑทางวิชาการเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห และมิไดเปนการชี้นํา หรือเสนอแนะใหซื้อหรือขายหลักทรัพยใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพยใดๆของผูอาน ไมวาจะเกิดจากการอานบทความในเอกสารนี้
หรือไมก็ตาม ลวนเปนผลจากการใชวิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใดๆ กับบมจ. หลักทรัพย เอเซีย พลัส ไมวากรณีใด

Industry Update
Research Department



Digital Economy นํากลุ่มสู่วัฏจักรขาขึน้

ในยุคโลกาภิวัฒน ธุรกรรมออนไลนกลายเปนสิ่งจําเปนในดานการแขงขันระดับประเทศ สงผลใหรัฐบาล
ตระหนักถึงความสําคัญ ที่จะดําเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดยมีเทคโนโลยีการสื่อสารเปน
แกนหลัก (นโยบาย Digital Economy) ดวยแนวคิดดังกลาว ฝายวิจัยเชือ่ วาสิ่งที่ภาครัฐฯ ตองให
ความสําคัญเปนลําดับตนในขณะนี้ คือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศใหมีความ
แข็งแรง รองรับธุรกรรมออนไลนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น คาดจากนี้จะเห็นการเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการ
สื่อสารทุกรูปแบบ ตั้งแตอินเตอรเนตแบบภาคพื้น อินเตอรเนตแบบไรสาย (โครงขายโทรศัพทมือถือ)
รวมถึง การสื่อสารผานดาวเทียม ซึ่งคาดจะนํามาซึ่งเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอุตสาหกรรม ถือเปน
ประเด็นบวกหลักที่นาจะเกิดขึ้นตอกลุมอยางชัดเจนในระยะ 1-2 ปนี้

ทุกประภทโครงขายโทรคมนาคม
จะไดรบั การพัฒนาใหแข็งแรง
รองรับนโยบาย Digital Economy

สวนประเด็นบวกตอกลุมที่นาจะตามมา คือ หลังจากโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมมีความพรอม คาด
จะเห็นกิจกรรมการลงทุนระบบไอทีของภาครัฐฯและเอกชน เพื่อผลักดันใหธุรกรรมออนไลนเกิดมากขึ้น
และสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจที่จะชวยในการขับเคลือ่ นผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศให
เติบโตไปขางหนา ซึ่งคาดจะเปนปจจัยที่ชวยหนุนใหผูประกอบการกลุม ICT สามารถเติบโตตอเนื่องอีก
ในระยะกลาง ทั้งหมดเชื่อวาเปนสัญญาณสําคัญทีบ่ งชี้ถึงวัฏจักรการเติบโตกลุม ICT อีกครั้ง (แนวทาง
นโยบายดังตารางสรุป)
แนวนโยบาย Digital Economy
D igita l Eco no my

(เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษ ฐกิ จ ไ ทย ในระย ะก ลาง-ย าว)

พั ฒ น า
ก ฏหม า ย

อิ นเตอ ร เ น็ ต ใช ส าย

อิ นเตอ ร เ น็ ต ไร ส าย
เอก ช น 3 ราย
ค ลื่ น 3G
รั บ / ส ง เร็ ว ไม พ อ

พั ฒ น า
บุ ค ลา กร IC T

พั ฒ น า โครงสร า งพื้ น ฐ า น
(ใหป ระชาชนเข า ถึ ง อิ น เตอ ร เน็ ต เร็ ว สู ง ได )

ดาวเที ย ม

ภาค รั ฐ ฯ

ค ลื่ น 4G
ป ระมู ล ใน 2558

อิ น เต อร เน็ ต ค วาม เร็ ว สู ง
ทุ ก หมู บ า น ทั่ ว ป ระเทศ

กา รใช โครง สร า งพื้ น ฐ า น ร ว ม
(เพื่ อ ลด ก ารลงทุ น ซ้ํ า ซอ
น

)

พั ฒ น า กิ จ กรรม ท า ง เศรษฐ กิ จ

ภา ค เอกช น

ภา ครั ฐ ฯ
- เพิ มประสิ ท ธิ ภ าพ การให บ ริก าร
ลดต น ทุ น แ ละความซ้ํ า ซอ
น
- พั ฒ นาระบบงานรวม
E-go vernm ent

-

- สรา งศู น ย ข อ มู ล Data-C enter

- เอกชนลงทุ น

E-co m m erce
การศึ ก ษา การแพ ท ย ออนไลน
ธุ รกรรมท างการเงิน
ธุ รกิ จ เล็ ก -กลาง-ใหญ ใช IT มากขึ้ น

หนุ น กา รเติ บ โต G DP

ที่มา : รวบรวมโดยฝายวิจัย ASP



ผู้รับเหมา ICT: รับประโยชน์ต้นน้ํา – ปลายน้ํา

ยอด ในบรรดากลุมธุรกิจตางๆในกลุม ICT เชื่อวากลุมธุรกิจที่จะไดรับประโยชนจากนโยบาย Digital
Economy มากสุด คือ ผูรับเหมางานวางระบบโครงขายโทรคมนาคมภาครัฐฯ (LOXLEY, SAMTEL, AIT
รวมถึง MFEC) เพราะคาดจะไดรับอานิสงสตลอดทั้งวงจรนโยบาย Digital Economy เริ่มจากในสวนการ
2
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พัฒนางานระบบอินเตอรเนตภาคพื้นดินใหเขาถึงประชากรทั่วประเทศ ซึ่งภาครัฐฯ จะรับหนาที่ดังกลาว
โดยไดเริ่มใหแนวทางพัฒนาเพื่อกําหนดใหหนวยงานรัฐฯที่มีไฟเบอรทั่วประเทศ อาทิ หนวยงานการไฟฟา
ภูมิภาค และการไฟฟานครหลวง รวมไปถึง CAT TOT ใหรวบรวมขอมูลมาพิจารณาความครอบคลุม
โครงขาย วายังมีสวนที่ตองลงทุนเพิ่มอีกเทาใด ซึง่ เฉพาะงานขยายโครงขายดังกลาว กระทรวง ICT คาด
วาจะตองใชงบประมาณเฉพาะป 2558 ลงทุนเพิม่ ขึ้นมากกวาปปกติถึงราว 3 เทาตัว ประกอบกับยัง
คาดหวังจะมีงานเพิ่มเติมอีกในระยะถัดจากชวงลงทุนโครงสรางพื้นฐาน จากการพัฒนาระบบไอทีใน
หนวยงานรัฐฯ โดยเฉพาะระบบการธุรกรรมออนไลน และระบบงานสวนกลางโดยออนไลนอินเตอรเนต
เชื่อมตอกับสาขาตางๆ ลดการทํางานซ้ําซอน ซึง่ ถือเปนประโยชนอกี สวนหนึ่งตอกลุม ผูรับเหมางาน ICT
เพราะหมายถึง ปริมาณงานที่จะออกมาเพิ่มมากขึ้นในระยะถัดจากนี้
นอกจากนี้ ปญหาการเมืองที่คลีค่ ลายลงจากชวงตนป 2557 ยังนาจะเปนอีกสวนสําคัญที่ชวยผลักดัน
กําไรกลุมผูรับเหมาโครงขาย ICT ในปหนา ใหกลับมาเติบโตโดดเดนอีกครั้ง โดยสามารถพลิกฟนจากจุด
ตกต่ําในป 2557 ซึ่งรับผลกระทบปญหาการเมืองเปนเวลานาน และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นตอเนื่องในป
ถัดๆไป ทั้งนี้ ตัวเลือกทีฝ่ ายวิจัยชื่นชอบ คือ SAMTEL (FV@B27) และ AIT (FV@B53) ซึ่งบริษัทหลังสุดมี
จุดเดนที่เปนผูประกอบการที่มีประสิทธิภาพการทํากําไรสูงสุดในกลุม
นอกจากนี้ ปญหาการเมืองที่คลีค่ ลายลงจากชวงตนป 2557 ยังนาจะเปนอีกสวนสําคัญที่ชวยผลักดัน
กําไรกลุมผูรับเหมาโครงขาย ICT ในปหนา ใหกลับมาเติบโตโดดเดนอีกครั้ง โดยสามารถพลิกฟนจากจุด
ตกต่ําในป 2557 ซึ่งรับผลกระทบปญหาการเมืองเปนเวลานาน และมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นตอเนื่องในป
ถัดๆไป ทั้งนี้ ตัวเลือกทีฝ่ ายวิจัยชื่นชอบ คือ SAMTEL (FV@B27) และ AIT(FV@B53) ซึ่งบริษัทหลังสุดมี
จุดเดนที่เปนผูประกอบการที่มีประสิทธิภาพการทํากําไรสูงสุดในกลุม
ประสิทธิภาพการทํากําไรผูรับเหมางาน ICT
12.0%

CDG
( นอก ตลาดฯ )

10.0%

AIT

8.0%
SAM TEL
6.0%
MFEC

Dimension
( นอก ตลาดฯ )

4.0%

LOXLEY
2.0%
SV OA

0.0%
2554

2555

2556

-2.0%
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ผู้ให้บริการมือถือ: ประมูลคลื่น คืนเสน่ห์

นอกเหนือจากการพัฒนาระบบอินเตอรเนตพื้นฐานแลว
เชื่อวารัฐบาลยังนาจะตองตระหนักถึง
ความสําคัญของอีก 1 ระบบโทรคมนาคมหลัก คือ การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกรรมออนไลนผาน
โทรศัพทมือถือ โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศใหมีบริการ 4G ซึ่งเปนเทคโนโลยีการสงผานขอมูลที่ดีสุดใน
ปจจุบัน มีความเร็วการสงผานขอมูลเทียบเทากับโครงสรางพื้นฐานประเภทอินเตอรเนตภาคพื้น แตมี
จุดเดนที่ความคลองตัวในการใชงานระหวางเดินทาง สงผลใหเชื่อวาภาครัฐฯ จะตองผลักดันใหบริการ
4G เกิดขึ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ คลื่นทีถ่ ือเปนคลื่นมาตรฐานสําหรับบริการ 4G ของโลก คือ คลื่น 1800 MHz ซึ่ง
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เคยมีคําสั่งใหเลื่อนประมูลคลื่นดังกลาวพรอมๆ กับคลื่น 900 MHz
ในงวด 3Q57 ที่ผานมา โดยมีกําหนดประมูลใหมชวง ก.ค. 58 แทน เพื่อตรวจสอบความโปรงใสของ
โครงการ โดยทั้งนี้ เชื่อวาดวยแนวนโยบาย Digital Economy จะเปนตัวชวยมีการผลักดันใหเกิดการ
ประมูลคลื่น 4G ขึ้นไดตามกําหนดใหมดังกลาว ถือนาจะเปนประเด็นที่สราง Sentiment บวกตอคายมือ
ถือทุกราย

ADVANC จะไดประโยชนมากสุด
หากภาครัฐฯจัดประมูลคลื่น 900
และ 1800 MHz ตามกําหนดปหนา
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คาดวา ADVANC จะเปนผูที่ไดประโยชนมากสุด หากสามารถเปดการประมูลคลื่นไดในปหนา เนือ่ งจาก
ADVANC เปนรายเดียวที่ปจจุบันไมมีบริการ 4G ทั้งนี้ เพราะคลื่นความถี่ที่มีอยู 2 คลืน่ ไมสามารถนําไป
พัฒนาได คือ 1) คลื่น 900 MHz ซึ่งกําลังจะหมดอายุบริการ 15 ก.ย. 58 และไมใชคลื่นมาตรฐานสําหรับ
4G และ 2) คลื่น 2.1 GHz ที่ปจจุบันใชใหบริการ 3G มีกําลังการใหบริการไมเพียงพอจะใชรองรับบริการ
4G ได เพราะ ADVANC ตองใชรองรับลูกคาเกือบทั้งหมดที่มีอยู คือ 43 ลานราย โดยที่ คลื่น 900 มี
ความจําเปนตองประมูลกลับมา เพื่อใหบริการลูกคาที่ยังใช 2G รวมถึงกลุมลูกคาที่ยายไประบบ 3G
คลื่น 2.1 GHz แลวแตยังใชมือถือเกาที่ไมรับรองระบบ 3G ซึ่ง ADVANC ยังตองอาศัยคลื่น 900 MHz
ในการเชื่อมตอสัญญาณกับมือถือรุนเกาดังกลาวใหใชงานได โดยคาดลูกคาทั้ง 2 สวนจะมีสัดสวน
รวมกันอยูที่ราว 20%-30% ของลูกคาทั้งหมด
สวน DTAC และ TRUE คาดไดประโยชนรองจาก ADVANC แมผลบวกฐานลูกคาทีน่ อยกวา ADVANC
ราว 40% จะชวยใหสามารถแบงคลื่น 2.1 GHz ออกมาใหบริการ 4G ได แตเนื่องจากกําลังใหบริการคลื่น
2.1 GHz ที่มีอยู 15 MHz ของทั้ง 2 ราย สวนหนึ่งตองเก็บไวใหบริการ 3G จึงเหลือกําลังใหบริการ 4G
ราว 5-10 MHz เทียบกับการใหบริการ 4G เต็มประสิทธิภาพตองมีกาํ ลังใหบริการอยางนอย 15-20 MHz
ทําใหประสิทธิภาพบริการ 4G ของ 2 รายในปจจุบันยังคอนขางจํากัด ดังนั้น จึงเชือ่ วา ทั้ง 2 รายมีความ
ตองการประมูลคลื่น 1800 มาใหบริการ 4G เชนกัน โดยคาดบริการ 4G นอกจากจะเขามามีบทบาท
รองรับการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกรรมออนไลนดังกลาว ยังคาดจะชวยรองรับ พฤติกรรมการบริโภคขอมูลที่
ตองการความเร็วเหนือกวาเทคโนโลยี 3G อาทิ การรับชมวีดีโอหรือโทรศัพทออนไลนแบบคุณภาพระดับ
คมชัด (HD) โดยในกรณีที่ประมูล 4G ไดในปหนา และเริ่มบริการในป 2559 คาดจะชวยใหรายได
คาบริการและกําไรกลุมเติบโตตอไดในระยะยาวซึ่งยังเปนประเด็นทีฝ่ ายวิจัยไมไดรวมอยูในประมาณการ



ต้นทุนสัมปทานลด ขับเคลื่อนกําไรปี 2558

ฝายวิจัยเชือ่ วายังไมสามารถคาดหวังกําไรจาก 4G ได 1-2 ปแรกที่เริ่มใหบริการ และนาจะเริ่มเห็น
ประโยชน 4G ชัดเจนไดราวป 2560 เปนตนไป แตฝายวิจัยเชือ่ วากําไรกลุมในระยะป 2558-59 ยังคงมี
ศักยภาพการเติบโตไดตอเนื่อง จากความนิยมใชงานสมารทโฟนที่มากขึ้นของคนไทย ซึ่งนาจะมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นจากปจจุบนั ที่สัดสวนผูใชงานสมารทโฟนของไทยยังต่ําเพียง 37% ใหขึ้นไปใกลเคียงกับสัดสวน
ดังกลาวในตางประเทศซึ่งเฉลีย่ อยูร าว 70% ในอนาคต โดยคาดวาจํานวนผูใชงานสมารทโฟนที่เพิ่มขึ้น
จะเปนประโยชนทั้งในดานรายไดและตนทุนของคายมือถือ กลาวคือ

แมบริการ 4G เปนประเด็นหนุน
กําไรไดระยะยาว
แตผล
ประกอบการระยะสั้นยังมี
ศักยภาพเติบโต

1) ดานรายได คาดยังเห็นการเติบโตอยางมีนัยฯ ของรายไดบริการ Non – Voice ตามสัดสวนผูใชสมาร
ทโฟนที่เพิ่มขึ้น สังเกตไดจากงวด 3Q57 ที่รายไดบริการ Non-Voice เติบโตสูงถึง 28%yoy (สัดสวนผูใช
สมารทโฟนงวด 3Q57 อยูที่ 37% เทียบกับ 26% ในงวด 3Q56) นอกจากนี้ ผลบวกจากภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศที่คาดจะกลับมาเติบโตดีขนึ้ ในปหนา จะชวยหนุนรายไดกลุมดวยเชนกัน
อัตราเติบโตรายไดบริการ Non - Voice
ลานบาท
59,000
54,000
49,000
C AGR 37.8% yoy

44,000
39,000
34,000
29,000

C AGR 6.3% qoq

24,000
19,000

C AGR

7.4% qoq

14,000
9,000
2556

2555

2554

2553

2Q57
3Q57

1Q57

4Q56

3Q56

1Q56
2Q56

4Q55

3Q55

2Q55

1Q55

3Q54
4Q54

2Q54

1Q54

4Q53

2Q53
3Q53

1Q53

4Q52

3Q52

2Q52

1Q52

4,000
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2) ดานตนทุนบริการ นอกจากผลบวกเต็มป จากการที่จํานวนลูกคาสวนใหญเกิน 70% อยูบนระบบ 3G
ซึ่งจายสวนแบงรายไดเพียง 5.25% ของรายไดแลว (ลดลงจากเดิม 25%-30% ของรายไดบนระบบ
สัมปทาน 2G) จํานวนผูใชงานสมารทโฟนจากนี้คาดจะมีบทบาทสําคัญที่ชวยใหโครงสรางสัดสวนตนทุน
สวนแบงรายไดตอรายไดลดลงมาใกลเคียง 5.25% มากขึ้น
ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดสวนตนทุนดังกลาว ณ สิ้นงวด 3Q57 ยังสูงราว 16.5% ซึ่งสาเหตุมาจากราว 50%
ของกลุมลูกคาที่ยายไป 3G ยังคงใชมือถือรุนเกาที่ยงั ไมรองรับบริการ 3G ภายใตคลื่น 2.1 GHz ทําให
คายมือถือจึงยังพึง่ พิงคลื่น 2G ภายใตสัมปทานเดิมในการเชื่อมตอสัญญานมายังมือถือลูกคากลุมนั้น จึง
ตองจายสวนแบงรายไดที่ 25%-30% สําหรับคาเชือ่ มตอสัญญาณ (Roaming) ดังกลาว ดังนั้น หาก
สัดสวนผูใชงานสมารทโฟนที่รองรับระบบ 3G มากขึ้น การพึ่งพิงโครงขายระบบสัมปทาน 2G คาดจะ
ลดลงเปนลําดับ ซึ่งสงผลใหเห็นสัดสวนตนทุนสวนแบงรายไดตอรายไดมีแนวโนมลดลงมาใกลเคียงระดับ
5.25% มากขึ้น
สัดสวนลูกคา 3G และสัดสวนตนทุนสวนแบงฯ ตอรายได
100%

A DV A NC เริ่ม บริก าร 3 G 2 .1 GHz ตั้ง แตง วด 2 Q56
DTA C เริ่ม บริก าร 3 G 2 .1 GHz ตั้ง แตง วด 3 Q56
TRUE เริ่ม บริก าร 3 G 8 50 GHz ตั้ง แตง วเ 3 Q54 สว นบริก าร 3 G 2 .1 GHz ตั้ง แตง วด 2 Q56

88%
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54%
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27%
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56%

20%
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19%
16 .5 %

13%
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23%
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40%

29%
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17%

สัดสว นตน ทุน สว นแบง รายได (แกนขวา )
DTA C % ลูก คา 3G (แกนซ าย )
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15%
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A DVA NC % ลูก คา 3 G (แกนซ าย )
TRUE % ลูก คา 3 G (แกนซ าย )
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แมทั้ง 3 คายมือถือไดรับอานิสงสจากปจจัยบวกขางตนใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม ในสวนของ
TRUE(FV@B12) และ ADVANC(FV@B285) ยังไดรับประเด็นบวกเรื่องการหยุดรับรูตนทุนคาตัด
จําหนายสิทธิการใชอุปกรณสัมปทาน 2G ตามอายุใหบริการ คือ ถึงราว 15 ก.ย. 57 และ 15 ก.ย. 58
ตามลําดับ เปนผลใหหลังสัมปทานสิ้นสุด ตนทุนสวนดังกลาวที่ลดลงเฉลี่ยสูงถึงปละ 7.5 พันลานบาท
และ 1.0 หมื่นลานบาท ตามลําดับ
นอกจากนี้ TRUE ยังมีประเด็นบวกจากภาระบวกดอกเบีย้ จายที่ลดลงเต็มป จากการนําเงินเพิ่มทุนรอบ
ลาสุดบางสวนไปชําระหนี้สวนใหญ จึงหนุนใหกําไร TRUE (FV@B12) จะเติบโตเดนสุด แตเชื่อวาได
สะทอนในราคาหุนไปหมดจนราคาปจจุบันเต็มมูลคาแลว รองมา คือ ADVANC (FV@B285) ซึ่งคาด
กําไรเติบโตได 15% สวน DTAC (FV@B114) ไมมีปจจัยบวกเปนพิเศษเหมือน TRUE และ ADVANC ทํา
ใหปหนามีแนวโนมเติบโตนอยสุดที่ 10%



กลุ่มดาวเทียม: Demand เกิน Supply ที่มี

ฝายวิจัยเชือ่ วาธุรกิจดาวเทียมถือเปนอีก 1 ธุรกิจทีจ่ ะไดประโยชนจากนโยบาย Digital Economy เพราะ
มีจุดเดนที่สามารถใชเปนจุดเชือ่ มตออินเตอรเนตในจุดที่ภาคพื้นดินและเครือขายโทรศัพทมือถือใน
บริเวณที่สัญญาณไมสามารถครอบคลุมได (อาทิ พื้นที่ที่หางไกลความเจริญ) อยางไรก็ตาม การจะใช
ดาวเทียมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ประเทศใหแข็งแรง ปจจุบันยังมีขอ จํากัด
กําลังการใหบริการดาวเทียมที่ไมเพียงพอเห็นไดจาก THCOM ผูประกอบการรายเดียวในประเทศไทย
ดาวเทียมที่มีทั้งสิ้น 4 ดวง (ไทยคม 4 หรือ iPSTAR, ไทยคม 5, 6 และ 7) กําลังการใหบริการที่แบงไวใน
ประเทศไทยปจจุบันลวนใชงานจนเต็มกําลังใหบริการทั้งหมด

ดาวเทียมมีศักยภาพรองรับ
นโยบาย Digital Economy แต
ปจจุบนั กําลังใหบริการไม
เพียงพอ
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ทั้งนี้ ฝายวิจัยเชือ่ วา THCOM ยังมีโอกาสไดรับประโยชนจากความตองการใชงานดาวเทียมเพื่อรองรับ
นโยบาย Digital Economy ในระยะกลาง - ยาว เนื่องจาก THCOM มีแผนที่จะสงดาวเทียมขึ้นใหบริการ
เสริมอีก 2 ดวง โดยดวงแรก คือ ไทยคม 8 มีกําหนดจะสรางเสร็จตนป 2559 และเริม่ ใหบริการตั้งแต
2H59 ซึ่งสวนอีก 1 ดวง คือ ไทยคม 9 (หรือ iPSTAR 2 ซึ่งยังไมกําหนดรายละเอียดลงทุน) โดยการสราง
ดาวเทียมไทยคม 8 THCOM ไดแบงกําลังใหบริการบางสวนไวในประเทศไทย ดังนั้น หากภาครัฐฯมี
ความตองการใชดาวเทียมเพื่อเปนสวนหนึ่งของโครงขายที่รองรับนโยบาย Digital Economy คาดชวย
หนุนใหความตองการใชงานเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากปจจุบันที่ยังคงมีความตองการอยูแ ลวจาก
ผูประกอบการเพย ทีวี หลายรายที่ตองการเชาสัญญาณดาวเทียมดังกลาว เนื่องจากตองการเพิ่มจํานวน
ชองทีอ่ อกอากาศดวยภาพคมชัด (HD) มาแขงขันกับฟรี ทีวีปจจุบันที่เริ่มมีการออกกาศระบบ HD บาง
แลว ดังนั้น จึงหนุนใหยอดจองใชไทยคม 8 มีโอกาสสูงขึ้นที่จะเกินจุดคุมทุนกอนเริ่มใหบริการเหมือน 2
ดาวเทียมดวงหลังสุด (ไทยคม 6 และ 7) หนุนใหแนวโนมกําไร THCOM ในระยะจากนี้ ยังสดใส มี
แนวโนมเติบโตตอเนือ่ ง โดยในป 2558 ปจจัยหนุน คือ การใหบริการไทยคม 6 และ 7 ที่สงขึ้นใหบริการ
ระหวางปนี้เต็มป ขณะทีป่  2559 และ 2560 นาจะมีกําไรสวนเพิ่มจากการใหบริการดาวเทียมไทยคม 8
ซึ่งยังไมรวมในประมาณการ



กลุ่มอินเตอร์เน็ต: การเติบโตยากขึ้น

ทามกลางผูที่ไดรับผลบวกจากนโยบาย Digital Economy เชื่อวากลุมที่มีโอกาสไดรับผลกระทบเชิงลบ
คือ ธุรกิจบริการอินเตอรเนตความเร็วสูง แมในภาพอุตสาหกรรมยังมีโอกาสที่ผปู ระกอบการทุกราย
สามารถเติบโตไดอีกมาก เห็นไดจากสัดสวนการเขาถึงอินเตอรเนตความเร็วสูงตอครัวเรือนในประเทศ ซึง่
ยังต่ําอยูที่เพียง 26.6% ณ สิ้นงวด 3Q57 (VS ตางประเทศสูงกวา 50%) อยางไรก็ตาม นโยบายที่ภาครัฐ
ฯจะเขามาเปนรับหนาที่ในการลงทุนบริการอินเตอรเนตภาคพื้นดินใหเขาถึงประชากรทัว่ ประเทศใหมาก
ที่สุดดวยงบประมาณสวนเพิ่มจากปกติถึง 3 เทาตัวตอป ขณะที่มีนโยบายกําหนดอัตราคาบริการที่ไมสูง
นัก เชื่อวาโครงขายอินเตอรเนตพื้นฐานภาครัฐฯทั้ง TOT และ CAT ที่มีความพรอมมากขึ้นจะเขามามี
บทบาทในการแขงขัน และเปนอุปสรรรคตอการเติบโตผูประกอบการเอกชน 2 รายในกลุม คือ TRUE
และ JAS โดยเฉพาะในพื้นที่ตางจังหวัด ซึ่งมีลูกคาระดับบนที่มีความตองการใชงานความเร็วที่สูงมาก
(จายคาบริการแพง) ไมสูงนัก โดย JAS นาจะไดรับผลกระทบมากกวา TRUE เนื่องจากฐานลูกคาสวน
ใหญราว 70% อยูในพื้นที่ตางจังหวัด

JAS และ TRUE จะตองเผชิญ
คูแขงรายใหม ทั้งภาครัฐฯ(พัฒนา
ตามนโยบาย) และ ADVANC

นอกจากนี้ JAS ยังมีอีก 1 ประเด็นที่อาจกดดันใหผลประกอบการในระยะยาวไมสดใสนัก คือ การจัดตั้ง
กองทุนโครงสรางพื้นฐาน (กําลังขออนุมัติจาก กลต. ซึ่งปจจุบัน กลต. รับหนังสือชี้ชวนฯไปพิจารณาแลว)
ซึ่งเปนการระดมทุนโดยขายโครงขายที่ใชใหบริการอินเตอรเนต แมชว ยให JAS มีประเด็นบวกชวงสั้น คือ
การบันทึกกําไรพิเศษและไดเงินสดราว 2.0 และ 2.4 หมื่นลานบาท แตผลกระทบจากการที่ JAS ตอง
กลับไปเสียคาเชาทรัพยสินจากกองทุนฯ กลับมาใหบริการที่อัตราเฉลีย่ สูงถึงปละ 6 พันลานบาท ทําให
JAS ยังมีภาระในการหาลูกคาใหมๆตอปในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นกวาปจจุบัน (หาไดราว 6 หมื่นรายตอ
ไตรมาส) เพื่อสรางรายไดสวนเพิ่มมาชดเชยภาระคาเชาดังกลาว ซึ่งการหาลูกคาเพิ่มยังมีอุปสรรคจาก
การแขงขันกับบริการอินเตอรเนตภาครัฐฯขางตน
ขณะที่ในดานเงินสดที่ไดจากการระดมทุน แม JAS จะแบงใช 3 สวน คือ 1) ชําระหนี้ราว 5.0 พันลาน
บาท 2) ลงทุนเปลี่ยนโครงขายอินเตอรเนตใหเปนเทคโนโลยีทสี่ งผานความเร็วมากขึ้น รวมถึงเพิ่มพื้นที่
ความครอบคลุมในการใหบริการราว 1.0 หมื่นลานบาท และ 3) ที่เหลือราว 9.0 พันลานบาท JAS มี
แนวโนมจายออกมาในรูปเงินปนผล อยางไรก็ตาม มีบางสวนเทานั้นที่นําไปลงทุนตอ และเปนที่นาสังเกต
วา JAS วางแผนจะนําเงินที่ไดจากระดมทุนจายเปนเงินปนผลในสูงเกิน 1 ใน 3 ของเงินที่ไดรับ
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สวน TRUE แมฐานลูกคาสวนใหญอยูในกรุงเทพและปริมณฑล แตจะตองเจอการอุปสรรคการเขามาทํา
ธุรกิจอินเตอรเนตของผูใหบริการมือถืออันดับ 1 อยาง ADVANC ที่มีเปาหมายจะเริ่มใหบริการพื้นที่
กรุงเทพและปริมณฑลเปนหลัก กอนขยายสูตลาดตางจังหวัด ขณะที่ TOT มีโอกาสรับประโยชนจาก
นโยบาย Digital Economy เพราะมีโอกาสไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักแหงหนึ่งที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณลงทุนการขยายโครงขาย และดูแลรับผิดชอบลูกคาในสวนของภาครัฐฯ ทําให
ศักยภาพการแขงขันคาดดีขึ้นจากปจจุบัน
สวนแบงตลาดธุรกิจอินเตอรเนตความเร็วสูง สิ้นสุด 1H57
3BB 30%

TRUE 37%

TOT 30%

ที่มา : กสทช.



น้ําหนัก มากกว่าตลาด ชอบ INTUCH และ AIT

แมภายใตคาดการณปจจุบันอัตราการเติบโตกําไรป 2558 ของหุนในกลุม ICT จะอยูที่ราว 14% ซึ่ง
ใกลเคียงการเติบโตกําไรตลาด แตดวยปจจัยหนุนนโยบาย Digital Economy ที่คาดจะสงผลบวกธุรกิจ
หลักในกลุม ICT ประกอบกับ ประโยชนสว นใหญที่ผูประกอบการจะไดรับนัน้ ยังไมเคยรวมอยูใน
ประมาณการฝายวิจัยมากอน ซึ่งหากโครงการตางๆ ภายใตนโยบาย Digital Economy มีความชัดเจน
ขึ้นกวาปจจุบัน คาดจะเปนประเด็นบวกใหฝายวิจัยมีการปรับเพิ่มประมาณการกําไรกลุมไดในอนาคต ซึ่ง
เชื่อวาจะเปนแรงหนุนใหผลตอบแทนกลุมมีโอกาสสูง Outperform ตลาดได สงผลใหฝายวิจัยกําหนด
น้ําหนักลงทุนกลุม ที่ “มากกวาตลาด”

คาดการณปจจุบันกําหนดกําไร
เติบโตใกลเคียงตลาด แตเมื่อเกิด
นโยบาย Digital Economy หนุนมี
โอกาสสูงปรับเพิ่มประมาณการ

ฝายวิจัยเลือก INTUCH (FV@B113) และ AIT(FV@B53) เปน Top Picks กลุมจาก 3 เหตุผล คือ 1)
ธุรกิจมีแนวโนมไดรับประโยชนชัดเจนนโยบาย Digital Economy 2) เปนหุน 2 บริษัททีมี Upside สูงสุด
เปน 2 อันดับแรกในกลุม และ 3) หุนทั้ง 2 บริษัทยังใหผลตอบแทนเงินปนผล (Div Yield) เฉลี่ยสูงเกิน
5% ตอป
สรุปคําแนะนําในกลุม ICT
Rec.
ADVANC
DTAC
INTUCH
THCOM
TRUE
JAS
SIM
SAMTEL
SAMART
AIT

ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ถือ
ถือ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ
ซื้อ

Close
Fair
(B)
(B)
240.00 285.00
95.50 114.00
75.25 113.00
33.00 51.00
11.50 12.00
6.80
7.00
3.16
4.40
20.50 27.00
34.50 36.00
37.00 53.00

Upsid
(%)
19%
19%
50%
55%
4%
3%
39%
32%
4%
43%

EPS
(B)
12.23
4.84
4.58
1.49
0.18
0.47
0.22
1.23
1.65
3.44

2557F
PER PBV
(X) (X)
19.6 14.6
19.7 6.7
16.4 7.6
22.1 2.2
64.6 3.8
14.6 3.7
14.4 3.8
16.6 3.9
20.9 4.7
10.7 2.8

Div
(%)
5.10
6.11
6.08
2.26
0.00
2.06
4.22
3.13
2.66
4.86

ที่มา : ฝายวิจยั ASP
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