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(Bt) Rating Price (Bt) End-19 EPS Growth (%) P/E(x) P/BV(x) Dividend yield (%) ROE (%) 

  11 Apr 19 target 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 

ADVANC HOLD 190.50 200.00 1.9 6.5 18.7 17.6 8.5 7.3 3.7 4.0 48.6 44.7 

DTAC HOLD 53.00 54.00 -230.2 -0.1 22.1 22.1 4.5 4.1 2.3 2.3 23.0 19.6 

TRUE BUY 5.25 5.70 -88.0 102.2 207.4 102.6 1.4 1.4 0.2 0.4 0.7 1.4 

INTUCH HOLD 58.75 61.00 4.1 3.6 15.8 15.2 5.5 4.9 4.4 4.6 36.7 34.2 

 
Sourer : FSS 
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ยืดช าระคล่ืน 900 MHz เป็นบวก แต่ต้องรอดเูง่ือนไข 700 MHz 
เรามีมมุมองเป็นกลางต่อการใช้ม.44 ขยายระยะเวลาช าระค่าคล่ืน 900 MHz ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมมลูค่าให้หุ้นใน
กลุ่ม Mobile Operator ตามตารางหน้า 2 อย่างไรกต็าม Operator ต้องรบัการจดัสรรคล่ืน 700 MHz จากก
สทช.ซ่ึงปัจจบุนัยงัไม่ทราบหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข ซ่ึงถือเป็นตวัแปรส าคญัและอาจสร้างความกงัวลแก่
ตลาดหากราคาสงู ขณะท่ีดชันีกลุ่ม ICT ปรบัตวัขึน้ 2.9% MTD Outperform SET ท่ี +1.2% รบัประเดน็บวก
ดงักล่าวไปมากแล้ว เราจึงยงัคงน ้าหนักการลงทุนเพียง “Neutral” โดยเลือก ADVANC และ INTUCH ยงัเป็น
ตวัเลือกท่ีปลอดภยัจาก Dividend Yield ท่ีสงูสดุ แต่หากรบัความเส่ียงได้สงูเราเลือก TRUE เป็น Top Pick 
เพราะได้ประโยชน์สงูสดุ  
คสช.ใช้ ม.44 ขยายเวลาช าระค่าคล่ืน 900 MHz แต่ต้องรบัจดัสรรคล่ืน 700 MHz 
คสช.ประกาศใช ้ ม.44 ขยายระยะเวลาช าระค่าคลืน่ 900 MHz จากเดมิ 4 งวดออกเป็น 10 งวด งวดละเท่าๆกนั
นบัตัง้แต่ปีทีไ่ดร้บัคลืน่ โดยใหช้ าระชดเชยส่วนต่างในงวดปี 2020 โดยถอืเป็นบวกกบั Mobile Operator ทุกราย
โดยเฉพาะ ADVANC และ TRUE ซึง่มภีาระตอ้งช าระงวดสุดทา้ยในปีหน้ากว่า 6 หมืน่ลบ. ท าใหภ้าระการกูย้มื 
โอกาสในการขายสนิทรพัยเ์ขา้กองทุนและการเพิม่ทุนลดลง อย่างไรกต็ามหากตอ้งการเงือ่นไขการช าระค่างวดใหม ่
Mobile Operator ตอ้งรบัการจดัสรรคลืน่ 700 MHz ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีก่สทชก าหนดหลงัเรยีกคนื
คลืน่จากทวีดีจิติอล มเิช่นนัน้จะตอ้งกลบัไปช าระเงนิตามเงือ่นไขเดมิ โดยเราประเมนิมลูค่าเพิม่เบือ้งตน้ส าหรบัหุน้แต่
ละตวัดงันี้ 

- ADVANC คาดมมีลูค่าเพิม่ราว 3 บาทจากปัจจุบนัที ่200 บาท 
- DTAC คาดมมีลูค่าเพิม่ราว 1 บาทจากปัจจุบนัที ่54 บาท 
- TRUE คาดมมีลูค่าเพิม่ราว 0.25 บาทจากปัจจุบนัที ่5.70 บาท 
- INTUCH คาดมมีลูค่าเพิม่ขึน้ราว 1 บาทจากปัจจุบนัที ่61 บาท (NAV ทีเ่พิม่จาก ADVANC) 

*รายละเอยีดดใูนตารางหน้า 2* 
เง่ือนไขคล่ืน 700 MHz จึงเป็นตวัแปรส าคญั 
อย่างไรกต็ามมลูค่าเพิม่ของหุน้นัน้ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขการจดัสรรคลืน่ 700 MHz ซึง่ปัจจุบนัยงัไมม่ขีอ้มลูออกมาจากก
สทช. ดงันัน้หากองิสมมตฐิานว่าคลืน่ 700 MHz จะยงัไมส่ามารถสรา้งรายไดแ้ละมลูค่าส่วนเพิม่ไดใ้นระยะสัน้จาก 
Use case 5G ทีย่งัน้อยและยงัไมไ่ดข้นาดในเชงิพาณชิย์ ดงันัน้หากราคาหรอืมลูค่าคลืน่ 700 MHz สงูกว่ามลูค่าส่วน
เพิม่ทีไ่ดร้บัจากการยดืระยะเวลาช าระค่าคลืน่ 900 MHz ซึง่อยู่ทีร่าว 8,000 ลบ.ส าหรบั ADVANC และ TRUE และ
ราว 2,261 ลบ. ส าหรบั DTAC เราคาดว่าอาจสรา้งความกงัวลแก่ตลาดอกีครัง้ในแงต่น้ทุนทีจ่ะเพิม่ขึน้ 
ยงัคงน ้าหนักการลงทุนเพียง Neutral  
ดชันีกลุ่มสือ่สารปรบัตวัขึน้ +2.9% MTD Outperform SET ที ่+1.2% ซึง่เรามองว่าสะทอ้นความคาดหวงัจากประเดน็
ขยายเวลาช าระค่าคลืน่ 900 MHz ไปมากพอสมควร ขณะทีร่าคาหุน้ในกลุม่ส่วนใหญ่ม ีUpside เริม่จ ากดั เราจงึยงัคง
น ้าหนกัการลงทุนเพยีง ”Neutral” โดยเลอืก Top Pick เป็น TRUE ส าหรบัคนรบัความเสีย่งไดส้งู ขณะทีต่วัเลอืกที่
ปลอดภยักว่าคอื ADVANC และ INTUCH จาก Dividend Yield ทีด่เีฉลีย่ราว 4% ต่อปี 
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Incremental Value for Each Operator under New 900 MHz Payment Term 

 
 
 
Source: FSS Estimates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action Price 

(VAT Inc.)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Old Payment Term 8,603   4,301   4,301   63,744 

New Payment Term 8,095   8,095   8,095   8,095   8,095   8,095   8,095   8,095   8,095   8,095   

Actual Payment 23,269 8,095   8,095   8,095   8,095   8,095   

Incremental Value (WACC 8.65%) 8,008 

Per Share 2.69   

Old Payment Term 4,301   2,151   2,151   32,126 

New Payment Term 4,073   4,073   4,073   4,073   4,073   4,073   4,073   4,073   4,073   4,073   

Actual Payment 4,073   8,146   4,073   4,073   4,073   4,073   4,073   4,073   4,073   

Incremental Value (WACC 7.84%) 2,135 

Per Share 0.90   

Old Payment Term 8,603   4,301   4,301   64,433 

New Payment Term 8,164   8,164   8,164   8,164   8,164   8,164   8,164   8,164   8,164   8,164   

Actual Payment 23,614 8,164   8,164   8,164   8,164   8,164   

Incremental Value (WACC 7.86%) 7,512 

Per Share 0.23   

40,728      

81,639      

DTAC

TRUE

ADVANC 80,950      
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาหน)  

ส านักงานใหญ่ ส านักงานไทยซัมมิท ทาวเวอร์  สาขา อัลม่าลิงค์ สาขา อัมรินทร์ ทาวเวอร์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 

999/9 า แ รศเ าาฟฟอดิดร คาอ  (ร ยส สรสนารสุส )1768  25 า แ ราน่มล เ่สแอ าน้ส 9,14,15  496/502 า แ รานมรเสอรอ อ าิาารอ  7/129-221 า แ ริซ็สอรน่ ปอ่สิก่้   

ิซ็สอรน่ิาเ่ศอ าน้ส 18 , 25 า แ รไอยซนมมเอ อ าิาารอ าน้ส 5 ,31  ซ .าเศ่ม ถ .ิพ เ่สลเเ  คขาสุ่มพเสี าน้ส 20 ถ.ิพ เ่สลเเ คขาสุ่มพเสี  อ าิาารอ าน้สอี่ 16 ห้าส 2160/1 

ถ .พรรร ม 1 คขาสปอุมานส  ถ .ิพาราุรีเนศ หมล คขาสา สกรปอ  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ถ.ารมร าาสสี คขาส ารุณามรเสอรอ   

ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเห้ายขา ส ล .กรุสิอพมห สแร    ิขเ า สกากส้าย ล.กรุสิอพมห สแร 

     
สาขา บางกระปิ สาขา บางนา สาขา สินธร 1 สาขา เคี่ยนหงวน (สินธร 2)  สาขา สินธร 3 

3105 า แ ริา็สม รอแ าน้ส 3  589 หมูล 12 า แ ราุศอ าิาารอ 1 130-132 า แ รรเส ร อ าิาารอ 1  140/1 า แ ริแ่ียสหสาส  2 าน้ส 18  130-132 า แ รรเส ร อ าิาารอ 3  

ห้าสิ่ขอี่ A3R02  ถ .่ ศพร้ า  าาฟฟอด าน้ส 19 ห้าสิ่ขอี่ 589/105  าน้ส 2 ถ .าเอยุ คขาสุ่มพเสี  ถ .าเอยุ คขาสุ่มพเสี  าน้ส 19 ถ.าเอยุ คขาสุ่มพเสี  

คขาสแ่าสลน่ส ิขเา สกรปอ (ิศเม 1093/105 )  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  

ล .กรุสิอพมห สแร  ถ .า สส -เร ศ(กม.3  ) คขาสา สส      

 ิขเา สส  ล .กรุสิอพมห สแร     

     

สาขา ลาดพร้าว สาขา ประหาหื่น สาขา รังสิต สาขา อับดุลราฮิม สาขา รัตนาธิเบศร์ 

555 า แ รรร  อ าิาารอ 2  105/1 า แ ราี าน้ส 4  1/832 าน้ส 2 ,2.5 ,3 หมูห 17  990 า แ รานาศุ่ร รเมิพ่ร าน้ส 12  576 ถ.รนเส  เิาดรอ  

ยูสเเ 1106 าน้ส 11 ถ.พห่ยย เส  ถ .ิอดา ่รสิแร รหอ คขาส่ ศย า  เ .แูแเ า.ก่ ู่กก  ห้าส 1210 ถ.พรรร ม 4 คขาสรี่ม  เ .า สกรรรา า.ิมืาสสสอาุรี  

คขาสลเุลนกร ิขเลเุลนกร ิขเลเุลนกร ล .กรุส ิอพมห สแร ล .ปอุม  สี  ิขเา สรนก ล .กรุสิอพมห สแร  ล .สสอาุรี  

ล .กรุสิอพมห สแร      

     

สาขา ศรีราหา สาขา ขอนแก่น  1  สาขา ขอนแก่น  2  สาขา ขอนแก่น  3  สาขา อุดรธานี 

135/99 ( เึกแาม าน้ส G) ถสสรุขุมาเอ 311/16 าน้ส 2 ถ.ก่ สิมืาส ิ่ขอี่ 26/9 หมูลอี่ 7 าน้ส 2  311/1  197/29 ,213/3  

เ .ดรีร า  า.ดรีร า  เ. สิมืาส า.ิมืาสขาสคกลส ถ.ดรีลนสอรอ หมล ถ .ก่ สิมืาส  (ฝึ่สรเมาึส)  ถ .าุศรศุดรี เ .หม กคข้ส  

ล .า่าุรี  ล.ขาสคกลส เ  . สิมืาส  เ  . สิมืาส  า .ิมืาสาุศร  สี ล.าุศร  สี  

  า .ิมืาสขาสคกลส ล.ขาสคกลส  า .ิมืาสขาสคกลส ล.ขาสคกลส   

     

สาขา เหียงใหม่ 1 สาขาเหียงใหม่  2  สาขาเหียงใหม่  3  สาขา เหียงราย  สาขา แม่สาย 

308  310  า แ รมร เ่ิพ่ร 32/4 หมูลอี่ 2 าน้ส 1  353/15 หมูล 4 เ.รเมกก  119 หมูล 10 เ.คมลร ย  

หมูลา้ สิาียส หมลค่สศอ หมูลา้ สิาียส หมลค่สศอ ห้าส B1-1, B1-2  า .ิมืาสิาียสร ย ล.ิาียสร ย  า .คมลร ย ล.ิาียสร ย  

ถ .า้ สแ่ ส เ.า้ สแ่ ส  ถ .า้ สแ่ ส เ.า้ สแ่ ส  เ .คมลิหียร า.ิมืาสิาียส หมล    

า .ิมืาสิาียส หมล ล.ิาียส หมล  า .ิมืาส ล.ิาียส หมล  ิาียส หมล   

     

สาขา นครราหสีมา สาขา สมุทรสาคร สาขา ภูเก็ต สาขา หาดใหญ่ 1 สาขา หาดใหญ่ 2 

1242/2 ห้าส  A3 าน้ส 7 813/30 ถ.สรรเสหอ  22/18  200/221 , 200/223 106 าน้ส่าย ถ.ปรรา  เปึเยอ  

รก สนกส สิศารมา่ อ่ สแรร ารีม  เ .มห านย า.ิมืาสรมุอรร แร  ถ.ห่าสพลาานศฉ่าส า แ รลุ่ศเด ห ศ หญลพ่ ซล  าน้ส2 เ .ห ศ หญล า.ห ศ หญล ล.รสข่  

ถ .มเเรภ พ เ. สิมืาส  ล .รมุอรร แร  เ.เ่ ศ หญล า .ิมืาสภูิก็เ  ถ .สเพนอ อาุอเด 3 เ.ห ศ หญล   

า .ิมืาสสแรร ารีม  ล.สแรร ารีม   ล .ภูิก็เ  า .ห ศ หญล ล.รสข่   

     

สาขา หาดใหญ่ 3 สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี  

200/222 ,200/224 ,200/226  59/28 ถ.ห้ายยาศ เ.อนาิอี่ยส  173/83-84 หมูล 1 ถ .านศยพ เว-า ส หญล  300/69-70 หมูล 4 เ.รูรรมเค่   

า แ รลุ่ศเด ห ศ หญลพ่ ซล  าน้ส2 า .ิมืาสเรนส ล.เรนส  เ .มรข มิเ้ีย า.ิมืาสรุร ดสอ  สี  า .ิมืาส ล.ปึเเ สี   

ถ .สเพนอ อาุอเด 3 เ.ห ศ หญล   ล .รุร ดสอ  สี    

า .ห ศ หญล ล.รสข่      

     

                                            
ค านิยามของค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซื้า”    ิสื่าสล กร แ ปึลลุานส ต่ ากวา่ มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส ยศยแ ศหานสผ่เาาคอส 10% 

HOLD “ถืา”    ิสื่าสล กร แ ปึลลุานส ต่ ากวา่ มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส ยศยแ ศหานสผ่เาาคอส 0% - 10% 

SELL “ข ย”  ิสื่าสล กร แ ปึลลุานส  สูงกว่า มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส 

TRADING BUY “ซื้าิก็สกก ไรรรยรรน้ส”   ิสื่าสล กมีปรริศ็สอี่มีผ่าากเลาร แ หุ้ส สรรยรรน้ส คม้าล ร แ ปึลลุานสลรรูสกาล มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส 

OVERWEIGHT “่สอุสม กกาล เ่ ศ”   ิสื่าสล กแ ศหานสผ่เาาคอสอี่ สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “่สอุสิอล กนาเ่ ศ”     ิสื่าสล กแ ศหานสผ่เาาคอสอี่ เทา่กับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “่สอุสส้ายกาล เ่ ศ”   ิสื่าสล กแ ศหานสผ่เาาคอสอี่ ต่ ากว่า ตลาด 

หม ยิหเุ  :ผ่เาาคอสอี่แ ศหานสา ลิป่่ียสคป่สเ มแา มิรี่ยสขาสเ่ ศอี่ิพเ่มข้ึส หราื่ศ่ส สขณรสน้ส 

 

DISCLAIMER: ร ยส สฉานาสี้ลนศอก ยศยารเดนอห่นกอรนพยอ ฟอสนสิซีย ไซรนร ลก กนศ (มห าส ) “ารเดนอ” ข้ามู่อี่ปร กร สร ยส สฉานาสี้ถูกลนศอก ขึ้สาสพ้ืสฐ สขาสคห่ลสข้ามู่

อี่ิาื่าาล หรืาแาริาื่าาล มีแา มสล ิาื่าถืา ค่ร /หราืมีแา มถูกเ้าส ายล สไรก็เ มารเดนอไมลรนาราสแา มถูกเ้าสแราถ้าสขาสข้ามู่ศนสก่ล า ขา้มู่ค่รแา มิห็สอี่ปร กรายูล ส

ร ยส สฉานาสีา้ ลมีก ริป่่ียสคป่ส คก้ไข หรืาิพเ่มิเเมไศ้เ่าศิา่ ยศยไมลเ้าสคล้ส ห้อร า ล่าสหส้  ารเดนอไมลมีแา มปรรรสแออี่ลรานกลสูหราืาี้าาส หผู้้่สอุส ่สอุสซื้าหรืา

ข ยห่นกอรนพยอเ มอี่ปร กร สร ยส สฉานาสี้ รามอน้สารเดนอไมลไศ้รนาปรรกนสผ่เาาคอสหรืาร แ ขาสห น่กอรนพยอเ มข้ามู่อี่ปร กรคเลายล ส ศ ารเดนอลสึไมลรนาผเศาาาเลาแา ม

ิรียห ย ศๆ อี่ิกเศขึ้สล กก รสก ข้ามู่หรืาแา มิห็ส สร ยส สฉานาสี้ไป า้ไมลาล กรณี ศก็เ ม ผู้่สอุสแารดึกด ขา้มู่ค่ร า้ศุ่ยพเสเลายล สราาแาา สก รเนศรเส ล่สอุส 

ารเดนอขารสาส เ่ขรเอ เว สข้ามู่ค่รแา มิห็สอี่ปร กรายูล สร ยส สฉานาสี ้ ห ้มมเ ห้ผู้ ศสก ข้ามู่ค่รแา มิห็ส สร ยส สฉานาสี้ไป า้ปรรยยาสอ แนศ่าก ศนศคป่ส อก ซ้ก  สก 

าากครศสหรืาิผยคพรลเลาร   รณาสไมลาล อน้สหมศหรืาา สรลาส ยศยไมลไศ้รนาาสุญ เิป็ส่ ย น่กดณอานกดรล การเดนอ่ลาสหส้  ก ร่สอุส สห่นกอรนพยอมแีา มิรี่ยส ผู้่สอุสแาร

ดึกด ข้ามู่ค่รพเล รณ ายล สราาแาากลาสก รเนศรเส ล่สอุส 

ารเดนอห น่กอรนพยอ ฟอสนสิซีย ไซรนร ลก กนศ (มห าส )า ลิป็สผู้ศูค่รภ พแ ล่าส ( Market Maker) ค่รผู้าาก ารก แนญครศสรเอ เาสุพนส อ (Derivative Warrants) าสห่นกอรนพยอ

อี่ปร กสายูล สร ยส สฉานาสี้ ยศยารเดนอฯ า ลลนศอก าอาเิแร รหอขาสห น่กอรนพยอา้ สาเสศนสก่ล าสี้ ศนสสน้ส สนก่สอุสแารดึกด ร ย่ริาียศ สหสนสราืาี้าาสขาส ารก แนญครศสรเอ เ

าสุพนส อศนสก่ล ากลาสเนศรเส ล่สอุส 
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สัญลักษณ ์N/R  หมายถึง “ไม่ปรากฏหื่อในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผ่รก ราลก รกก กนาศูค่กเลก รารเดนอลศอริาียสอีค่รศสไา้สี้ ิป็สผ่อี่ไศ้ล กก รรก ราลค่รปรริมเสข้ามู่อี่ารเดนอลศอริาียส สเ่ ศห่นกอรนพยอคหลสปรริอดไอย ค่ร

เ่ ศห่นกอรนพยอ ิา็ม ิา ไา "(ารเดนอลศอริาียส )"ิปอศิผยเลาร   รณร ค่ริป็สข้ามู่อี่ผู้่สอุสอน่าไปร ม รถิข้ ถึสไศ้ ผ่รก ราลศนสก่ล าลึสิป็สก รสก ิรสาขา้มู่ ส

มุมมาสขาสาุแแ่ภ ยสากเลาม เรฐ สก รกก กนาศูค่กเลก รขาสารเดนอลศอริาียส ยศยไมลไศ้ิป็สก รปรริมเสผ่ก รปรเานเเส สหรืาก รศก ิสเสกเลก รขาสารเดนอลศอริาียส 

าีกอน้สมเไศ้ า้ข้ามู่ภ ย สขาสารเดนอลศอริาียส สก รปรริมเส ศนสสน้ส ผ่รก ราลอี่ครศสสี้ลึสไมลไศ้ิป็สก รรนาราสถสึผ่ก รปรเานเเส สหรืาก รศก ิสเสก รขาสารเดนอลศอริาียส 

ค่รไมลถืาิป็สก ร ห้แก คสรสก  สก ร่สอุส สห่นกอรนพยอขาสารเดนอลศอริาียสหรืาแก คสรสก  ศๆ ผู้ า้ขา้มู่ลึสแาร า้าเล รณญ ณขาสเสิาส สก ราเิแร รหอค่รเนศรเส ล ส

ก ร า้ขา้มู่ ศ ๆ อี่ิกี่ยากนาารเดนอลศอริาียสอีค่รศส สผ่รก ราลสี้  

ทั้งนี้ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาหน)  มิไดย้ืนยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกหนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC) 

1 ข้ามู่ CG Score ปรรลก ปี 2561 ล ก รม แมรลสิรรเมรถ านสกรรมก รารเดนอไอย 

2 ข้ามู่ารเดนออี่ิข้ รลามยแรสก รคสารลามปรเานเเขาสภ แิากาสไอย สก รเลาเ้ สอุลรเเ )Thai CAC) ขาสรม แมรลสิรรเมรถ านสกรรมก รารเดนอไอย  

   )ข้ามู่ ณ านสอี่ 31 รเสห แม 2561( มี 2 กุ่ลม แืา 

   - ไศ้ปรรก ดิลเส รมณอิข้ รลาม CAC (Declared) 

   - ไศ้รนาก รรนาราส CAC (Certified) 
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