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หุ้นเด่นประจำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2564 

ชื่อหุ้น EPS 
(บาทต่อหุ้น) 

P/B 
(เท่า) 

ราคา 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเป้าหมาย 
(บาทต่อหุ้น) 

BPP 1.38 1.29 19.00 21.80 
เรายังมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ 2Q64 โดยก่อนหน้านี้ 
BPP รายงานการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้า Nakoso (IGGC) ประเทศญี่ปุ่น ก าลัง
ผลิต 72.8 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) โดยจุดเด่นของโครงการดังกล่าว
อยู่ที ่ Strategic Partner ของญี่ปุ ่น ที ่เป็นผู ้พัฒนาเทคโนโลยี Integrated 
Gasification Combined Cycle (ใช้ก๊าซฯ เป็นเชื ้อเพลิงในการผลิต) โดย
โครงการดังกล่าวได้เริ่มผลิตในช่วงกลาง เม.ย. 64 ที่ผ่านมา ลดผลกระทบจาก
การเลื่อนด าเนินการผลิตโครงการ SLG ประกอบกับธุรกิจโรงไฟฟ้าในไทยและ
ภูมิภาค รวมถึงโรงไฟฟ้า CHPs ยังอยู่ในช่วง High season ของความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าและไอน ้า เป็นปัจจัยหนุนผลประกอบการ โดยผลประกอบการ 1Q64 
คิดเป็น 24.5% ของประมาณการก าไรสุทธิปี 2564 ที่เราคาดไว้ท่ี 4,226 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 14.1%YoY เรายังคงประมาณการก าไรสุทธิปี 2564 และราคา
เป้าหมายไว้ท่ี 21.80 บาท 
 
 
 

    

แนวโน้มการลงทุนประจำเดือน มิถุนายน 2564  

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
1. 3 มิ.ย. รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) สหรัฐอเมริกา 
2. 10 มิ.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารยุโรป 
3. 11-13 มิ.ย. การประชุม G7 
4. 17 มิ.ย. ประมาณการทางเศรษฐกิจโดย FOMC   
5. 17 มิ.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ  
6. 18 มิ.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น   
7. 21 มิ.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางจีน  
8. 23 มิ.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.  
9. 24-25 มิ.ย. การประชุมสภายุโรป 

กลยุทธ์การลงทนุในเดือน มิถุนายน 2564 
เราประเมินกรอบ SET ในเดือน มิ.ย. 2564 ไว้ที่ 1,500-1,620 จุด เราคาดว่า SET จะกลับมาฟื้นตัว จากความหวังต่อการด าเนินการฉีด
วัคซีนในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น ตามเป้าหมายของภาครัฐฯ รวมไปถึงความคาดหวังต่อสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศท่ีเร่ิมคลี่คลาย ท าให้เรา
เชื่อว่า SET มีโอกาสปรับขึ้นทดสอบระดับ 1,564 จุด ซ่ึงเป็นระดับที่ SET ปิด ณ สิ้นปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ตาม 
Upsides ของตลาดยังคงถูกจ ากัดจากปัจจัยเสี่ยงจากการเพ่ิมขึ้นในอัตราเร่งของเงินเฟ้อ และการฟ้ืนตัวของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ อาจท าให้เกิดความกังวลต่อ การปรับลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน และการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่เร็วกว่าคาด โดยยังคง
ต้องติดตามการประชุม FOMC (15-16 มิ.ย.) เพ่ือหาสัญญาณการด าเนินการรองรับการเพ่ิมขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ เราเลือกหุ้นเด่นในเดือน 
มิ.ย. 2564 ได้แก ่BPP SONIC และ PTTGC  
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หุ้นเด่นประจำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2564 

ชื่อหุ้น 
EPS 

(บาทต่อหุ้น) 
P/B 
(เท่า) 

ราคา 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเป้าหมาย 
(บาทต่อหุ้น) 

SONIC 0.21 3.0 3.48 4.90 

เรามีมุมมองเป็นบวกต่อผลประกอบการใน 1Q64 ที่ท าจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง
และนับเป็น 2 ไตรมาสติดต่อกัน ซึ่งเราคาดว่าผลประกอบการจะยังโตต่อเนื่อง
ใน 2Q64 โดยได้แรงหนุนจาก (1) การส่งออกที่ฟื้นตัว หลังหลายประเทศมี
การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ซึ่งท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับสู่
ภาวะปกติ และมีการฟื้นตัวอย่างมีนัยยะ (2) ค่าระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ยัง
ปรับตัวเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะอยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่องไปจนช่วง 2H64 ซึ่ง ณ 
21 พ.ค. 64 ค่าระวาง SCFI อยู่ท่ี 3,432.5 เพิ่มขึ้น 3%WoW (3) ธุรกิจ Logis 
Leasing ยังเป็นไปตามเป้าหมาย และคาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้อย่างมีนัยยะ
ในช่วง 4Q64 และ (4) ฐานลูกค้าที่เพิ ่มขึ ้น จากความสามารถในการหาตู้  
คอนเทนเนอร์เพื่อบริการลูกค้าได้ แม้ในช่วงวิกฤตขาดแคลนตู้ นอกจากนี้
บริษัทยังมีแผน M&A ธุรกิจ คาดว่าจะชัดเจนในช่วงปลายปี 64 หากเกิดขึ้น
จริง จะช่วยยกฐานรายได้ให้โตอย่างก้าวกระโดด ท าให้เรายังคงแนะน า “ซื้อ” 

    

PTTGC 7.61 0.98 63.00 82.00 
เรายังมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ 2Q64 จากค่าการกลั่น 
ราคาและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ยังคงแข็งแกร่ง จากภาพรวม
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ทั้งยุโรป สหรัฐฯ 
และจีน ที่มีการด าเนินการฉีดวัคซีนที่ดี และคาดว่าจะเกิด Herd Immunity 
(75% ของประชากร) ภายใน 3Q64 โดยปัจจุบันกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ รวมไปถึงกลับมาเปิดเศรษฐกิจ ท าให้เกิด 
Demand ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น โดยภาพรวม 2Q64QTD มีปัจจัย
บวกจาก (1) Product Spread ที่แข็งแกร่ง ทั้งค่าการกลั่นกลุ่มน ้ามันดีเซล 
และน ้ามันเตา (VLSFO) ยังคงปรับเพิ่ม (2) P2F ของอะโรเมติกส์ที ่ย ังคง
เพิ่มขึ้น โดยส่วนต่างราคาพาราไซลีนและเบนซีน ปรับเพิ่มขึ้น 22%QoQ และ 
50%QoQ และ (3) ราคาและส่วนต่างราคากลุ่มผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ โดยราคา 
HDPE เฉลี่ยอยู่ที่ 1,232 เหรียญ เพิ่มขึ้น 7.6%QoQ รวมไปถึงส่วนต่างราคา 
MEG และ PP ที่เพิ ่มขึ ้น 35%QoQ และเพิ่มขึ ้น 79%QoQ นอกจากนี้ผล
ประกอบการ 2Q64 บริษัทจะรับรู้ก าไรจากการขาย GPSC อยู่ที่ 9.3 พันล้าน
บาท ชดเชยผลจากการรับรู้ Stock gain ที่คาดว่าจะลดลงจากราคาน ้ามันดิบ
ที่ปรับเพิ่มในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับ 1Q64 ที่ผ่านมา ท าให้เรายังแนะน า 
“ซื้อ” โดยประเมินราคาเป้าหมายไว้ท่ี 82 บาท 

    

ความเสี่ยง  
(1) BPP: ก าลังผลิตท่ีไม่สามารถเดินเคร่ืองได้ตามแผน และต้นทุนเช้ือเพลิงท่ีปรับเพิ่ม 
(2) SONIC: การระบาดของ COVID-19 รุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลให้เกิดการล็อคดาวน์ท่ัวโลกอีกคร้ัง จนท าให้การส่งออกชะลอตัว   
(3) PTTGC: ก าลังผลิตใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนในภูมิภาค และความผันผวนของราคาน ้ามันดิบ 
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รายงานนี้จัดท าโดยฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด เพ่ือใช้ภายในบริษัทเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ข้อมูลท่ีอ้างอิงในรายงานนี้ได้มาจากส่วนวิจัยพ้ืนฐานท่ีผู้จัดท าได้พิจารณาแล้วว่าเชื่อถือได้ ซึ่ง
ทัศนะต่างๆ ในรายงานนี้อิงอยู่บนพื้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้จัดท าไม่อาจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
รวมไปถึงอาจไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและค าแนะน าท่ีปรากฏในรายงานนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของนักวิเคราะห์ ซึ่งบริษัทไม่
จ าเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมจากการใช้รายงานนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง นักลงทุนควรท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละ
ประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์และข้อมูลอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์  

 


