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หุ้นเด่นประจำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2564 

ชื่อหุ้น EPS 
(บาทต่อหุ้น) 

P/B 
(เท่า) 

ราคา 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเป้าหมาย 
(บาทต่อหุ้น) 

PTG 1.15 3.1 18.50 23.10 
เราคาดว่าผลประกอบการในช่วง 3Q64 หดตัว QoQ จากผลกระทบของ 
COVID-19 แต่คาดว่าในช่วง 4Q64 บริษัทจะกลับมาฟื ้นจาก (1) คาด
ปริมาณการจ าหน่ายน ้ามัน 4Q64 ฟื้นตัวจากจ านวนผู้ได้รับวัคซีนในประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว และ (2) คาดว่าธรุกิจ 
Non-oil ซึ่งมีอัตราก าไรขั้นต้นที่สูง จะชดเชยรายได้และก าไรที่ลดลงจาก
ธุรกิจน ้ามัน โดยเฉพาะธุรกิจกาแฟพันธุ์ไทยและ LPG ส าหรับรถยนต์และ
ครัวเรือน ทีเ่ติบโตกว่า 40%YoY และ 65%YoY ใน 2Q64 นอกจากน้ี PTG 
เตรียมน า บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จ ากัด และ บริษัท พีพีพี กรีน คอม
เพล็กซ์ จ ากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดฯ ช่วง 4Q64 และ 2Q65 ตามล าดับ 
เรายังคงแนะน า “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 64 ท่ี 23.10 บาท อิง PER 20 เท่า 

    

แนวโน้มการลงทุนประจำเดือน กันยายน 2564  

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
1. 9 ก.ย. รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) สหรัฐอเมริกา 
2. 9 ก.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารยุโรป 
3. 15 ก.ย. การประชุมของรัฐมนตรีคลังของยูโรโซน 
4. 20 ก.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางจีน 
5. 22 ก.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น  
6. 23 ก.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ  
7. 23 ก.ย. ประมาณการทางเศรษฐกิจโดย FOMC  
8. 29 ก.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.   

กลยุทธ์การลงทนุในเดือน กันยายน 2564 
เราคาดว่า SET ในเดือน ก.ย. จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,560 – 1,650 จุด SET มีโอกาสปรับขึ้นต่อเนื่อง จากเดือน ส.ค. 
ที่ปรับเพิ่ม สวนทางกับที่เราคาด โดย SET เดือน ส.ค. (2-28 ส.ค.) ปรับเพิ่มกว่า 89 จุด (+5.9%) เป็นผลจากแรงซื้อ
ในช่วงปลายเดือน ตอบรับเชิงบวกต่อ (1) การจัดหาวัคซีนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ส าหรับในช่วงท่ีเหลือของปี 2564 
และ Booster Dosage ส าหรับปี 2565 (2) จ านวนผู้ติดเชื ้อลดลง และ (3) การเก็งก าไรหุ ้นที ่ได้ประโยชน์จาก
มาตรการคลายล็อกดาวน์ ที่จะเริ่ม 1 ก.ย. สอดคล้องกับตัวเลขประมาณการจ านวนผู้ติดเชื้อที่คาดว่าจะท าจุดสูงสุด
ในช่วงกลางเดือน ส.ค. ท าให้ความเชื่อมั่นว่า GDP ของไทยในปี 2564 จะไม่เกิดภาวะหดตัวต่อเนื่องจากปี 2563 
ปัจจัยบวกจากเดือน ส.ค. เรามองเป็น Sentiment บวกที่ต่อเนื่องถึงเดือน ก.ย. ประกอบกับการส่งสัญญาณของเฟดที่
เป็นบวกต่อตลาดหุ้น โดยเฟดจะมีการปรับลด QE ในปี 2564 แต่ยังไม่มีการเร่งข้ึนอัตราดอกเบี้ย ลดแรงกดดันต่อตลาด
หุ้น ขณะที่ต้นเดือน ก.ย. ต้องติดตามการคัดสรร ประธานเฟด (หมดวาระ ก.พ. 65) หากมีการเปลี่ยนแปลง จะสร้าง
ความไม่แน่นอนให้กับภาพรวมการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน เราปรับเพิ่มน ้าหนักการลงทุนในหุ้นเป็น 60% เลือก  
(1) Oil Play เราเล ือก PTTEP PTT TOP IRPC และ PTTGC (2) Re-opening Play เราเล ือก PTG CRC และ 
PLANB และ (3) ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่า เราเลือก GPSC WHAUP และ TVO เราเลือกหุ้นเด่นในเดือน ก.ย. 2564 
ได้แก่ PTG HMPRO PACO และ KBANK 
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หุ้นเด่นประจำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2564 

ชื่อหุ้น 
EPS 

(บาทต่อหุ้น) 
P/B 
(เท่า) 

ราคา 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเป้าหมาย 
(บาทต่อหุ้น) 

HMPRO 0.42 7.3 14.30 16.50 
แม้เราคาดผลประกอบการ 3Q64 อ่อนตัว YoY และ QoQ โดยคาดว่า 
SSSG ในช่วง 3Q64 จะหดตัว Double Digit เมื ่อเทียบ YoY จากการปิด
สาขาชั่วคราวบางส่วนในไทยและมาเลเซีย (โฮมโปร 29 สาขา เมกาโฮม 3 
สาขา และโฮมโปร มาเลเซีย 7 สาขา) จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ที่รุนแรง อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยกดดันธุรกิจในระยะ
สั ้นเท่านั ้น เราคาดว่าธุรกิจจะฟื ้นตัวในช่วง 4Q64 หลังจากภาครัฐเริ่ม 
ผ่อนคลายล็อกดาวน์ในเดือน ก.ย. 64 เป็นต้นไป ส่งผลให้สามารถเปิดสาขา
ได้ตามปกติ นอกจากนี้บริษัทยังคงแผนเปิดโฮมโปรสาขาใหม่ 1 สาขา  
(บางนา) ในช่วง 4Q64 ขณะที่ยังพัฒนาประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมหลังสถานการณ์กลับมาปกติ 

    

PACO 0.10 2.9 3.30 3.70 
เรามีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ 2H64 โดยบริษัทคาดว่า
รายได้รวม 2H64 ไม่น้อยกว่า 430 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16%HoH เมื่อเทียบ
กับรายได้ 1H64 ที่ 370 ล้านบาท เนื ่องจาก (1) มูลค่าการส่งออกตลาด
ต่างประเทศท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐฯ และตะวันออกกลางท่ีฟื้นตัว 
และ (2) ค าสั่งซื้อสินค้าที่ต่อเนื่องถึง ธ.ค. 64 โดยเราปรับประมาณการก าไร
สุทธิปี 64 เพิ่มขึ้น 3% เป็น 99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29%YoY จากรายได้จาก
การส่งออกที่เพิ่มขึ้น เราจึงแนะน า “ซื้อ” โดยให้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 3.70 
บาท (อิง PE กลุ่มธุรกิจใกล้เคียงที่ 28 เท่า) และปรับคาดเงินปันผลปี 64 อยู่
ที ่ 0.05 บาทต่อหุ้น (เดิมเราคาด 0.04 บาทต่อหุ้น) เนื ่องจากเรามองว่า
แนวโน้มของธุรกิจมีความน่าสนใจและยังสามารถเติบโตได้ดีสวนทาง
สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศ 

    

 

 

 

KBANK 15.2 0.5 123.50 177.00 
แนวโน้มผลประกอบการในช่วง 3Q64 เป็นบวก โดยคาดว่าจะปรับตัว
เพิ่มขึ ้นทั้ง YoY และ QoQ ตามปัจจัยหนุนจาก (1) แนวโน้มของรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิ หลังจากการเติบโตของเงินให้สินเชื่อที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือน ก.ค. เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 8.1%YTD ในขณะที่ 
NIM มีแนวโน้มทรงตัว (2) แนวโน้มการตั้งส ารองที่คาดว่าจะทรงตัวในระดับ
เดียวกับ 1H64 หลัง ธปท. ยังคงขยายหลักเกณฑ์ของการจัดชั้นลูกหนี้ไป
จนถึงสิ้นปี 65 ส่งผลให้ปัจจัยกดดันผลประกอบการเบาบางลง ปัจจุบัน NPL 
Ratio ยังคงอยู ่ในกรอบเป้าหมายของธนาคาร โดย Coverage Ratio ที่ 
154.1% แนะน า "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 177.00 บาท Upside 43.3% 

    

ความเสี่ยง  
(1) PTG: การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว และความผันผวนของราคาน ้ามัน 
(2) PACO: สถานการณ์ COVID-19 อาจมีผลกระทบต่อการขยายสาขาของ PACO Auto Hub ท่ีช่วยเพิ่มรายได้จากตลาดในประเทศ 
(3) HMPRO: การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีรุนแรง ส่งผลให้มีมาตรการล็อกดาวน์อีกคร้ัง และก าลังซื้อท่ีชะลอตัว 
(4) KBANK: NPL เพิ่มข้ึนในอัตราเร่งกว่าคาดจากปัจจัยเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวนมากข้ึน และการปรับโครงสร้างสินเช่ือในพอร์ตกระทบต่อ NIM มากกว่าคาด 
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Corporate Governance Report Rating (CG Score) ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) 
การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) ในเรื่องการก ากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance) นี้เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์ โดยการส ารวจของ IOD เป็นการส ารวจ และประเมินจากข้อมูลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอใน
มุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติ และมิได้มีการใช้ข้อมูลภายในในการ
ประเมิน อนึ่ง ผลการส ารวจดังกล่าว เป็นผลการส ารวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการก ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั้น ดังนั้น ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท
หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 
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Anti-Corruption Progress Indicator (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564)  

ได้รับการรับรอง CAC 

ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC 

ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator 

 การเปิดเผยการประเมินดัชนีช้ีวัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress 
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เกี ่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดง
ข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ (56-1) รายงานประจ าปี แบบ(56-2) 
หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอในมุมมอง
ของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และมิได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันท่ีปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดงันั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลง

ได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด ท้ังนี้บรษิัทหลักทรัพย์  เอเชีย เวลท์ จ ากัด มิได้

ยืนยันตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของผลการส ารวจ 
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ค าแนะน าการลงทุน 
 
หุ้นรายตัว 
BUY   “ซ้ือ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต ่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%  
TRADING                 “เก็งก าไร” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต ่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%  
TRADING BUY  “ซ้ือเก็งก าไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกในระยะสั้น หรือมีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน  
SELL   “ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน  
 
อุตสาหกรรม 
OVERWEIGHT  “ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด  
NEUTRAL   “ลงทุนเท่ากับตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด  
UNDERWEIGHT  “ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต ่ากว่า ตลาด 

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

รายงานนี้จัดท าโดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จ ากัด (“บริษัท”) บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่
เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง บริษัทไม่อาจยืนยันข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่จะ
น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์และตามมาตรฐานการวิเคราะห์   ทั้งนี้บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ใดๆ ซึ่งเกิดจากการกระท า ละเว้นการกระท า หรืองดเว้นการกระท าอันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลบทวิเคราะห์ที่มีการ
เผยแพร่นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน  บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลบท
วิเคราะห์ที่ปรากฏข้างต้นนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ท าซ ้า น าออกแสดงหรือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการและ/หรือช่องทางใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากบริษัท ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 
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บริษัทหลักทรัพย์ เอเชยี เวลท์ จ ากัด 


