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แนวโน้มการลงทุนประจำเดือน ธันวาคม 2564
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2 ธ.ค. รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) สหรัฐอเมริกา
16 ธ.ค. ประมาณการทางเศรษฐกิจโดย FOMC
16 ธ.ค. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
16 ธ.ค. การประชุมของรัฐมนตรีคลังของยูโรโซน
16 ธ.ค. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารยุโรป
17 ธ.ค. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น
21 ธ.ค. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางจีน
22 ธ.ค. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.

กลยุทธ์การลงทุนในเดือน ธันวาคม 2564
เราคาดว่า SET ในเดือน ธ.ค. จะเคลื่อนไหวในกรอบ SET 1,560-1,670 จุด (แนวต้าน 1,640/1,670 จุด และแนวรับ
1,590/1,560 จุด) SET ยังมีโอกาสตอบรับเชิงลบ จากการที่ WHO ยกระดับไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ Omicron เป็น
Serious Concern ซึ่งเป็น Sentiment เชิงลบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ บวกกับความเสี่ยงในการลงทุนก่อนหน้านี้จาก
การที่ (1) มุมมองของเฟดที่คาดว่าจะเร่งการทา QE และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังได้รับแรงกดดันจากอัตรา
เงินเฟ้อที่ปรับขึ้นในอัตราเร่ง (2) สงครามการค้ารอบใหม่ หลังสหรัฐฯ ประกาศคว่าบาตร 12 บริษัทจากจีน อย่างไรก็ดี
เราเชื่อว่า SET จะมีโอกาสกลับมาฟื้นตัว ในช่วงปลายเดือน ธ.ค. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด
สายพันธุ์ใหม่ Omicron ไม่ขยายวงกว้าง รวมทั้งความคืบหน้าในการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน (คาดว่าจะทราบ
ผลภายใน 2-3 สัปดาห์) รวมทั้งปัจจัยหนุนจากการทา Window Dressing ในช่วงปลายปี ระยะสั้นเราแนะนาทยอย
สะสมหุ ้ น ในกลุ ่ ม ที ่ ไ ด้ ป ระโยชน์ จ ากมาตรการเปิ ด เมื อ ง (ยกเลิ ก มาตรการล็ อ กดาวน์ ) โดยเฉพาะหุ้ นใน Core
Investment ใน Theme การลงทุน กาลังซื้อในประเทศฟื้นตัว เราเลือก BJC OSP CBG CHG BCH BEM MAKRO
CRC และ HMPRO และเลี่ยงการลงทุนหุ้ นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมาตรการเปิดประเทศ (เปิดรับนักลงทุน และ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ) เราเลือกหุ้นเด่นในเดือน ธ.ค. 2564 ได้แก่ HMPRO FORTH SONIC BCH และ CHG
หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
HMPRO
แนวโน้มผลประกอบการ 4Q64 ฟื้นตัว QoQ ทั้งรายได้จากการขายและ
รายได้ค่าเช่าจากการผ่อนคลายมาตรการล็อ กดาวน์ จาก (1) สาขาเปิด
ให้ บ ริ ก ารได้ ต ามปกติ ท ั ้ ง ในไทยและมาเลเซี ย (2) การเปิ ด ประเทศ
(3) มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาล (ยิ่งใช้ยิ่งได้) (4) การจัดงาน
Homepro Super Expo ทั ้ งในสาขาและออนไลน์ ช่ ว ยกระตุ ้ น ยอดขาย
รวมถึงไตรมาส 4 ยังเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทมี
การปรับราคาขายสินค้าเพิ ่มขึ้น เฉลี ่ย 3-5% ตามต้นทุนสินค้า Private
Label ที่เพิ่มขึ้นราว 5-10% ในช่วง 4Q64 ด้านยอดขายทางออนไลน์ยัง
เติบโตต่อเนื่อง โดยในเดื อน ต.ค. คิดเป็น 7% ของยอดขาย แนะนา “ซื้อ”
ให้ราคาเป้าหมาย 16.50 บาท อิงค่าเฉลี่ย PER ย้อนหลัง 5 ปีที่ 35 เท่า
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หุ้นเด่นประจำเดือน
ชื่อหุ้น
FORTH
เรายังมองว่า FORTH มีความน่าสนใจจากผลประกอบการช่วง 4Q64 ที่คาด
จะฟื้นตัว QoQ และ ปี 65 ที่คาดจะเติบโตโดดเด่น โดยปัจจัยหนุน มาจาก
(1) การเร่งขยายตู้เต่าบิน ซึ่งคาดปี 64 จะให้บริการ 750 ตู้ และในปี 65 จะ
ให้บริการ 10,000 ตู้ โดยคาดจะหนุนรายได้ราว 2,000-2,300 ล้านบาท
(2) การย้ายฐานการผลิตของลูกค้ารายหนึ่ง ท าให้บริษัทมียอดออเดอร์
ต่อเนื่องจนถึงปลายปี 65 รวมถึงการเร่งขยายตู้ เต่าบินในปี 65 ที่คาดจะ
หนุนรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสให้เติบโตได้ (3) การกลับมาฟื้นตัวของตู้
บุญเติม จากมูลค่าการเติมเงิน e-Wallet ที่เติบโตสูง รวมถึงบริการใหม่ ๆ
นอกจากนี้ การร่วมมือกับ SABUY ทาให้เราคาดว่าดีลดังกล่าวจะหนุนการ
ขยายตู้บริการให้เป็นไปตามเป้า รวมถึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่ว นใน
อนาคต อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นได้ตอบรับปัจจัยบวกไปแล้ว บางส่วน ทาให้
Upside เริ ่ ม จ ากั ด เราจึงแนะน า "เก็ งก าไร" ให้ ร าคาเป้ าหมายปี 65 ที่
21.60 บาท
SONIC
เรายังชื่นชอบ SONIC หลังเราคาดว่าแนวโน้มกาไร 4Q64 ที่คาดว่าจะยังคง
เดินหน้าทา All Time High และคาดว่าจะยังเห็นการเติบโตต่อเนื่องไปยัง
ปี 65 หนุ น จาก (1) การส่ งออกที ่ ยั งขยายตัว ต่ อ เนื ่ อง โดยเฉพาะหลาย
ประเทศเริ่มเปิดประเทศ ซึ่งทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัว (2) ค่าระวาง
ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังอยู่ในระดับที่สูง และคาดว่าจะยังอยู่ในระดับที่สูง
ต่ อ เนื ่ อ งไปยั ง 1H65 ซึ ่ ง ณ วั น ที ่ 26 พ.ย. อยู ่ ท ี ่ 4,601.97 จุ ด เพิ ่ มขึ้ น
1.02%WoW และ (3) ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในช่วงที่ผ่านมา เป็นปัจจัยหนุน
ภาคการส่งออกของประเทศ ทาให้เรายังคงแนะนา “ซื้อ”
BCH
แม้สถานการณ์ COVID-19 เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทาให้รายได้กลับไปสู่ระดับ
ปกติ แต่ธุรกิจยังมีปัจจัยขับเคลื่อนดังนี้ (1) การกลับมาเข้ารับบริการของ
ผู้ป่วยทั่วไป จาก Pent up demand ของเคสผ่าตัดที่เลื่อนออกไป รวมถึง
ศูนย์ความงาม ศูนย์เบาหวาน ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เป็นต้น ฐานลูกค้าใหม่
จานวน 2.07 ล้านคน จากการตรวจคัดกรองและการรักษาผู้ป่วย COVID-19
การฟื้นตัวของผู้ป่วยต่างชาติและลูกค้าประกันสุขภาพ (2) ได้รับโควต้า
ผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมเพิ่ม 23.2%YoY จาก 1.2 ล้านคนในปี
2564 เป็น 1.5 ล้านคนในปี 2565 (3) ศูนย์การแพทย์ใหม่ ได้แก่ ศูนย์
Anti-aging 5 แห่ง และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (4) รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ
COVID-19 การตรวจคัดกรอง การรักษาผู้ป่วย การตรวจภูมิ และวัคซีน
ทางเลือก และ (5) 3 ธุรกิจใหม่ ได้แก่ เปิด Laboratory เพื่อลดต้นทุน Lab
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หุ้นเด่นประจำเดือน
30% (ราว 20 ล้านบาท) รวมถึงให้บริการภายนอกด้วย การนาเข้ายา และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการจาหน่ายน้าวิตามิน แนะนา “ซื้อ” ให้ราคา
เป้าหมาย 29 บาท อิงวิธี DCF (WACC 7.3% และ Terminal Growth 3%)
CHG
แม้ ส ถานการณ์ COVID-19 ในประเทศเริ ่ ม มี แ นวโน้ ม ที ่ ด ี ข ึ ้ น แต่ ร ายได้
เกี่ยวกับ COVID-19 ยังมีต่อเนื่อง นอกจากนี้ธุรกิจมีความน่าสนใจจาก
(1) รายได้จากการบริหารโรงพยาบาลรัฐ 2 แห่ง (2) รายได้จากศูนย์หัวใจ
3 แห่ ง ได้ แ ก่ ศู น ย์ ห ั ว ใจโรงพยาบาลสิ ร ิ น ธร ศู น ย์ ห ั ว ใจโรงพยาบาล
สมุทรปราการ และศูนย์หัวใจโรงพยาบาลระยอง และ (3) การกลับเข้ามาใช้
บริการของผู้ป่วยปกติ และผู้ป่วยชาวต่างชาติ รวมไปถึงบริษัทมีแผนขยาย
เตียงอีก 272 เตียงของโรงพยาบาลเดิมในเครือในปี 2565-2569 จากเดิม
749 เตียง แนะนา “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 4.40 บาท อิงวิธี DCF (WACC
อยู่ที่ 7% และ Terminal growth rate อยู่ที่ 3%)

ข้อมูลสถิติปี 2564
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7.2
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ความเสี่ยง
(1) HMPRO: การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรง ส่งผลให้มีมาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง และกาลังซื้อที่ชะลอตัว
(2) FORTH: การกลับมาล็อกดาวน์จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทาให้การขยายตู้บริการรวมถึงการเข้าพื้นที่และส่งมอบงานโครงการภาครัฐล่าช้า
(3) SONIC: สถานการณ์ COVID-19 ที่ค้นพบล่าสุด อาจนาไปสู่การล็อคดาวน์อีกครั้ง ซึ่งจะฉุดภาคการส่งออก
(4) BCH: การปรับลดอัตราค่าบริการทางการแพทย์ของสานักงานประกันสังคม และการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสุขภาพของภาครัฐ
(5) CHG: การปรับลดอัตราค่าบริการทางการแพทย์ของสานักงานประกันสังคม และการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสุขภาพของภาครัฐ

4.40

CG Report
Corporate Governance Report Rating (CG Score) ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

รายงานการประเมินการกากับดูแลกิจการ (CGR)
การเปิดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance) นี้เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็นการสารวจ และประเมินจากข้อมูลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็นการนาเสนอใน
มุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติ และมิได้มีการใช้ข้อมูลภายในในการ
ประเมิน อนึ่ง ผลการสารวจดังกล่าว เป็นผลการสารวจ ณ วันที่ ปรากฏในรายงานการกากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั้น ดังนั้น ผลการสารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท
หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของผลสารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

CG Report
Anti-Corruption Progress Indicator (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564)
ได้รับการรับรอง CAC

ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator
การเปิดเผยการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการดาเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสาหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดง
ข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แบบ (56-1) รายงานประจาปี แบบ(56-2)
หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนาเสนอในมุมมอง
ของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และมิได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน
เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด มิได้
ยืนยันตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของผลการสารวจ
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“ซื้อ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%
“เก็งกาไร” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
“ซื้อเก็งกาไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกในระยะสั้น หรือมีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
“ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน

อุตสาหกรรม
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

“ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด
“ลงทุนเท่ากับตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด
“ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ากว่า ตลาด

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

รายงานนี้จัดทาโดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จากัด (“บริษัท”) บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่
เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง บริษัทไม่อาจยืนยันข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่ างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่จะ
นาเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์และตามมาตรฐานการวิเคราะห์ ทั้งนี้บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ใดๆ ซึ่งเกิดจากการกระทา ละเว้นการกระทา หรืองดเว้นการกระทาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลบทวิเคราะห์ที่มีการ
เผยแพร่นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลบท
วิเคราะห์ที่ปรากฏข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซ้า นาออกแสดงหรือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการและ/หรือช่องทางใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากบริษัท ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์
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บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด

