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12 October 2021 หุ้นที่ ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ 
 
 

 
 
  News Flash  

 นายกฯ ประกาศแผนเปิดประเทศไม่ต้องกักตัวเร่ิม 1 พ.ย.นี ้พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี ้โดยมีประเด็นส าคญัหลกั ดงันี ้
1) เปิดรับนักท่องเที่ ยวแบบไม่ต้องกักตัวตัง้แต่วันที่  1 พ.ย. เป็นต้นไป 
ส าหรับผู้ที่ฉีดวคัซีนครบโดสแล้วและเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศและมาจาก
ประเทศความเสี่ยงต ่า โดยต้องมีหลกัฐานการตรวจวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางออกจาก
ประเทศต้นทาง และจะมีการตรวจหาเชือ้ COVID-19 อีกครัง้เมื่อเดินทางมาถึงไทย ทัง้นี ้
เบือ้งต้นประเทศความเสี่ยงต ่าคาดจะมีอย่างน้อย 10 ประเทศ เช่น อังกฤษ สิงคโปร์ 
เยอรมนี จีน และอเมริกา รวมถึงตัง้เป้าจะเพิ่มจ านวนประเทศมากขึน้ในวนัท่ี 1 ธ.ค. และ 
1 ม.ค. 
2) อนุญาตเปิดผับบาร์ 1 ธ.ค.นี ้ โดยจะพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ และจะพิจารณาอนญุาตให้สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ และ
สถานบนัเทิงเปิดให้บริการได้ 
(ที่มา: อินโฟเควสท์) 
 

Implication 
 ประเมินการแจ้งเปิดประเทศจะเป็น positive sentiment หนุน SET ปรับตวั

ขึน้ การประกาศแนวทางการเปิดประเทศในวนัที่ 1 พ.ย. 2021 ของนายกรัฐมนตรีคาด
เป็น positive sentiment ผลกัดนัให้ SET ปรับตวัขึน้ได้ตอ่ จากความคาดหวงั economic 
engine ที่ส าคญักลบัมาท างานได้อีกครัง้สง่ผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม โดยเราเลือก
หุ้นที่คาดว่าจะ outperform SET มากที่สุดเป็น top pick 5 ตัว โดยพิจารณาจากหุ้นที่
คาดวา่จะได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศและราคาหุ้นยงัฟืน้ตวัช้า ซึง่ประกอบด้วย 
1) AOT (ซือ้/เป้า 75.00 บาท) จะได้ประโยชน์มากสดุจากแผนเปิดประเทศ สง่ผลให้

การท่องเที่ยวที่จะเร่ิมกลบัมาฟืน้ตวัชดัเจนมากขึน้ ช่วยหนนุผลการด าเนินงานเร่ิม
ฟืน้ตวัตัง้แต ่1QFY22E 

2) ERW (ถอื/เป้า 3.00 บาท) คาดจ านวนนกัทอ่งเที่ยวจะกลบัมาฟืน้ตวัได้ ซึง่จะช่วย
ให้ผลการด าเนินงานจะฟืน้ตวัได้ดีกว่าคาดตัง้แต่ 4Q21E เป็นต้นไป ซึ่ง ERW ได้
ประโยชน์มากที่สดุจากสดัสว่นรายได้ในประเทศไทยสงูที่สดุในกลุม่ที่ 88% 

3) AMATA (ถือ/เป้า 19.00 บาท) นกัลงทนุจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ง่ายขึน้ 
ท าให้ยอด presale และ transfer จะดีขึน้ ถึงแม้วา่ลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นจีนที่ยงัไม่
อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ แต่คาดว่าจะได้รับ Sentiment เชิงบวกของ
ยอด transfer ที่จะเพิ่มขึน้ จากฐานที่ต ่าในช่วงปี 2020-21E 

4) CPALL (ซื อ้ /เป้า 67.00 บาท)  คาดรัฐบาลจะเร่ิมคลายเคอร์ฟิวเพื่อรองรับ
นกัท่องเที่ยว และได้ประโยชน์จากนกัท่องเที่ยวที่จะเร่ิมกลบัมาซึ่งจะท าให้ traffic 
ในร้านสะดวกซือ้สงูขึน้ 

5) BH (Non coverage)  เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้ผู้ ป่วยต่างชาติสูงที่สุดในกลุ่ม 
รองลงมาเป็น BDMS (ซือ้/เป้า 26.50 บาท) ซึ่งจะได้ประโยชน์จากผู้ ป่วยตา่งชาติ 
fly-in เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะ กลุ่ม medical tourism ที่อยู่ในกลุ่มประเทศยุโรป 
และสหรัฐอเมริกา (5% ของรายได้รวม) และตะวนัออกกลาง (5% ของรายได้รวม) 
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Fig 1: อุตสาหกรรม/หุ้น ท่ีคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. 2021 

 

Source: KTBST 

Sector Related stocks Remark

1 กลุ่มการบิน AOT, AAV, BA ได้ประโยชน์โดยตรงจากแผนเปิดประเทศ ท าให้การทอ่งเทีย่วทีจ่ะเร่ิมกลบัมาฟืน้ตวัชดัเจนขึน้

2 กลุ่มโรงแรม MINT, CENTEL, ERW, SHR คาดจ านวนนกัทอ่งเทีย่วจะกลบัมาฟืน้ตวัได้ ซึ่งจะชว่ยให้ผลการด าเนินงานจะฟืน้ตวัได้ดีกวา่คาดตัง้แต ่4Q21E เป็นต้นไป

3 กลุ่มบริการ SPA นกัทอ่งเทีย่วทีจ่ะเร่ิมกลบัมาจะชว่ยหนนุ Utilization rate โดยบริษัทมีสดัส่วนรายได้จากตา่งชาติราว 70%

4 กลุ่มค้าปลีก CPALL, BJC, CPN, HMPRO, GLOBAL, DOHOME ได้ประโยชน์จาก traffic ทีจ่ะสงูขึน้จากกลุ่มนกัทอ่งเทีย่ว และการตกแตง่ซอ่มแซมโรงแรมตา่งๆเพ่ือรองรับนกัทอ่งเทีย่ว

5 กลุ่มพลงังาน TOP, SPRC, PTG ได้ประโยชน์จากอปุสงค์การใช้ผลิตภณัฑ์น า้มนัทีส่งูขึน้ โดยเฉพาะ gasoline และ jet fuel

6 กลุ่มขนส่งสาธารณะ BEM, BTS ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการกลบัมาเดินทางทีม่ากขึน้

7 กลุ่มโรงพยาบาล BDMS ได้ประโยชน์จากแนวโน้มผู้ ป่วยตา่งชาติ fly-in เพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะ กลุ่ม medical tourism ทีอ่ยูใ่นกลุ่มประเทศยโุรปและ

ตะวนัออกกลาง

8 กลุ่มนิคม AMATA, WHA นกัลงทนุจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้งา่ยขึน้ ท าให้ยอด presale และ transfer จะดีขึน้

9 กลุ่มสื่อสาร ADVANC, DTAC, TRUE การกลบัมาของรายได้จากลกูค้าตา่งชาติซึ่งปกติมี revenue contribution อยูร่าว 3-5%

10 กลุ่มสื่อ PLANB, VGI คาดมีอตัราการใช้สื่อในสนามบินและสื่อนอกบ้านเพ่ิมขึน้

11 กลุ่มการเงิน MTC, SAWAD, TIDLOR คาดเศรษฐกิจในประเทศจะดีขึน้ โดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้า และประกอบอาชีพรับจ้างทีค่วามสามารถจา่ยช าระหนีด้ีขึน้ ลด

โอกาสเป็น NPL

12 กลุ่มธนาคาร KBANK, SCB คาดสินเช่ือทีเ่ก่ียวข้องกบัการทอ่งเทีย่วจะกลบัมาขยายตวัและแนวโน้ม NPL มีโอกาสปรับตวัลดลง

13 กลุ่มบรรจภุณัฑ์ BGC ได้ประโยชน์จากการกลบัมาเปิดให้ขายแลกอฮอล์ ส่งผลให้ Demand การใช้ขวดปรับตวัเพ่ิมขึน้
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Fig 2: Price performance (1 Sep – 11 Oct 21) Fig 3: Price performance (1 Apr – 1 Sep 21) 

  

Source: KTBST Source: KTBST 

  

No Stocks Entry Price Exit Price Return

(01 Sep 21) (11 Oct 21)

1 TRUE 3.28 4.30 31.10%

2 SPRC 8.70 10.70 22.99%

3 SCB 105.00 123.00 17.14%

5 TOP 49.00 56.50 15.31%

6 KBANK 121.50 138.50 13.99%

7 CENTEL 32.25 36.50 13.18%

8 ERW 2.92 3.18 8.90%

9 DTAC 39.00 42.25 8.33%

10 PLANB 6.25 6.70 7.20%

11 AAV 2.68 2.86 6.72%

12 MAI 525.57 560.32 6.61%

13 BEM 8.45 9.00 6.51%

14 SPA 7.15 7.60 6.29%

15 SHR 3.48 3.68 5.75%

16 AMATA 18.50 19.50 5.41%

17 CPN 52.50 54.50 3.81%

18 ADVANC 186.00 193.00 3.76%

19 AOT 62.50 64.25 2.80%

21 BTS 9.30 9.55 2.69%

23 WHA 3.20 3.28 2.50%

25 MINT 32.75 33.25 1.53%

26 CRC 34.25 34.75 1.46%

27 DOHOME 25.00 25.25 1.00%

28 GLOBAL 21.50 21.70 0.93%

29 VGI 6.30 6.35 0.79%

30 HMPRO 14.10 14.20 0.71%

31 BA 11.70 11.70 0.00%

32 SET 1,634.48 1,633.44 -0.06%

38 MTC 62.50 61.75 -1.20%

40 CPALL 65.00 63.50 -2.31%

44 BGC 11.00 10.70 -2.73%

45 BDMS 23.20 22.30 -3.88%

46 BJC 35.00 33.50 -4.29%

47 SAWAD 70.75 63.75 -9.89%

46 PTG 18.20 16.00 -12.09%

47 TIDLOR 40.25 34.75 -13.66%

No Stocks Entry Price Exit Price Return

(01 Apr 21) (01 Sep 21)

1 BA 8.45 11.70 38.46%

2 DOHOME 20.70 25.00 20.77%

3 DTAC 32.50 39.00 20.00%

5 MAI 467.62 525.57 12.39%

6 BGC 10.20 11.00 7.84%

7 BDMS 21.60 23.20 7.41%

8 ADVANC 173.50 186.00 7.20%

9 SHR 3.34 3.48 4.19%

10 SET 1,595.12 1,634.48 2.47%

11 MINT 32.00 32.75 2.34%

12 GLOBAL 21.30 21.50 0.94%

13 AMATA 18.90 18.50 -2.12%

14 BEM 8.65 8.45 -2.31%

15 ERW 3.02 2.92 -3.31%

16 SPRC 9.05 8.70 -3.87%

17 TRUE 3.42 3.28 -4.09%

18 BTS 9.70 9.30 -4.12%

19 HMPRO 14.80 14.10 -4.73%

21 AAV 2.82 2.68 -4.96%

23 CPALL 68.50 65.00 -5.11%

25 SCB 113.00 105.00 -7.08%

26 WHA 3.46 3.20 -7.51%

27 AOT 68.25 62.50 -8.42%

28 CPN 57.50 52.50 -8.70%

29 CRC 37.75 34.25 -9.27%

30 MTC 69.75 62.50 -10.39%

31 CENTEL 36.00 32.25 -10.42%

32 BJC 39.50 35.00 -11.39%

38 TIDLOR 45.75 40.25 -12.02%

40 PTG 20.90 18.20 -12.92%

44 VGI 7.30 6.30 -13.70%

45 PLANB 7.45 6.25 -16.11%

46 SAWAD 86.00 70.75 -17.73%

47 SPA 8.70 7.15 -17.82%

46 KBANK 148.00 121.50 -17.91%

47 TOP 60.25 49.00 -18.67%
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Corporate governance report of Thai listed companies 2020 

CG rating by the Thai Institute of Directors Association (Thai IOD) 
Score Symbol Description ความหมาย 
90-100  Excellent ดีเลิศ 
80-89  Very Good ดีมาก 
70-79  Good ดี 
60-69  Satisfactory ดีพอใช้ 
50-59  Pass ผ่าน 
< 50 No logo given n.a. n.a. 

 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงไว้นี ้ เป็นผลท่ีได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยตอ่สาธารณะ และเป็นข้อมลูท่ีผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถ
เข้าถึงได้ ผลส ารวจดงักล่าวจึงเป็นการน าเสนอข้อมูลในมุมมองของบคุคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 
โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบตังิานหรือการด าเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้มิได้ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทจดทะเบียนในการ
ประเมิน ดงันัน้ ผลส ารวจท่ีแสดงนีจ้ึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบตัิงานหรือการด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้
ค าแนะน าในการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ ใช้ข้อมลูจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และ
ตดัสนิใจในการใช้ข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวกับบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงในผลส ารวจนี ้ 
ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) มิได้ยืนยนัหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถกูต้องของผลส ารวจดงักลา่ว 

 
KTBST: ความหมายของค าแนะน า 

“ซือ้” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั ต ่ากว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทนขัน้ต ่า 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 

“ถือ” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั ต ่ากว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทนระหว่าง 0% - 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 

“ขาย” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั  สงูกว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน (ไม่รวมเงินปันผล) 

หมายเหต ุ: ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดท่ีเพิม่ขึน้ หรือลดลงในขณะนัน้ 
 
IOD disclaimer 
The Corporate Governance Report (CGR) of Thai listed Companies is based on a survey and assessment of information which 
companies listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment (“listed companies”) disclose to 
the public. The CGR is a presentation of information from the perspective of outsiders on the standards of corporate governance 
of listed companies. It is not any assessment of the actual practices of the listed companies, and the CGR does not use any non-
public information. The CGR is not therefore an endorsement of the practices of the listed companies. It is not a recommendation 
for investment in any securities of any listed companies or any recommendation whatsoever. Investors should exercise their own 
judgment to analyze and consider any information relating to the listed companies presented in this CGR report. No representation 
or warranty is made by the Institute of Directors or any of its personnel as to the completeness or accuracy of the CGR report or 
the information used. 
 
KTBST’s stock rating definition 

BUY The stock’s total return is expected to exceed 10% over the next 6-12 months. The stock has good fundamentals and 
attractive valuations. 

HOLD The stock’s total return is expected to be between 0% - 10% over the next 6-12 months. The stock has good 
fundamentals, but may lack of near-term catalysts or its valuations are not attractive. 

SELL The stock’s total return is expected to fall below 0% or more over the next 6-12 months. Stock should be sold as 
negative total return is anticipated due to deteriorating fundamentals compared with its valuations. 

The stock’s expected total return is the percentage difference between the target price and the current price, which excludes 
dividend yields. 



 

Disclaimer: This report has been prepared by KTBST Securities PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however, KTBST makes no representation as to the accuracy and completeness 
of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any securities in this report. In addition, KTBST does not guarantee returns nor price of the 
securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report . Investors should study this report carefully in making decisions. All rights are reserved.  This 
report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions. 
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Disclaimer: บทวิเคราะห์ฉบบันีจ้ัดท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบเีอสที จ ากดั (มหาชน) มีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมลูประกอบการตัดสนิใจของนกัลงทุนทัว่ไป โดยจดัท าขึน้บนพืน้ฐานของข้อมูลที่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชีน้ าให้ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์แต่อย่างใด ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการใช้บทวิเคราะห์ฉบับนี ้
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และขอให้นกัลงทนุใช้ดลุพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST มีการจัดท า ESG Rating (ESG: Environment, Social, Governance) เพ่ือบ่งบอกว่าบริษัทมีการก ากับดูแลกิจการและมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมระดบัใด โดยทาง KTBST ให้ความใส่ใจกบัการลงทนุในบริษัทท่ีมีการพฒันาท่ียัง่ยืน จึงได้จดัท าเกณฑ์ใน
การให้คะแนน ESG ส าหรับหุ้นท่ีเรา Cover อยู่ ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการประเมินคะแนน ESG ของ KTBST ท าการพิจารณาจาก 3 ด้าน ดงันี ้

 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การท่ีบริษัทมีนโยบายและกระบวนการท างานในองค์กรเพ่ือจดัการสิ่งแวดล้อม
อย่างชดัเจนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตท่ีิได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ ซึง่เรา
ใช้เกณฑ์ด้านรายได้ของบริษัทว่าบริษัทนัน้ๆ มีสดัสว่นรายได้ท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมเทา่ไหร่ 

 การจัดการด้านสังคม (Social) การท่ีบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคลอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียม มีการสง่เสริมและพฒันา
พนกังานอย่างต่อเน่ืองและมีคณุภาพ รวมถึงสนบัสนนุคู่ค้าให้มีการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีบริษัทมีความ
เก่ียวข้องให้เตบิโตอย่างยัง่ยืน ซึง่เราใช้เกณฑ์คะแนนจาก Bloomberg โดยการส ารวจรายงานตา่งๆ ท่ีไม่ใช่งบการเงิน ข่าวสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบับบริษัท และกิจกรรมทาง NGO 

 บรรษัทภิบาล (Governance) การท่ีบริษัทมีการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีชดัเจน 
ต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนดแูลผู้ มีส่วนได้เสีย ซึง่รวมถึงการจ่ายภาษีให้แก่ภาครัฐอย่างโปร่งใส ซึง่เราใช้เกณฑ์พิจารณาจาก CG 
rating ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ESG Rating ท่ี KTBST ประเมินมี 5 ระดบั ได้แก่  
1. Excellent ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 5 
2. Very Good ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 4 
3. Good ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 3 
4. Satisfactory ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 2 
5. Pass ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 1 
ส าหรับบริษัทท่ีมีข้อมลูไม่เพียงพอในการประเมินจะได้ rating เป็น n.a. 

 
ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST believes environment, social and governance (ESG)  practices will help determine the sustainability and future financial 
performance of companies. We thus incorporate ESG into our valuation model. 

 Environment.  Environment factors relate to corporate responsibility for its actions and how it manages its impact on the 
environment. KTBST analyzes revenue, which exposes to environment risks and opportunities. 

 Social.  Social factors deal with company’s relationship with its employees and vendors.  That also includes company’s 
initiatives related to employee health and well- being, as well as community involvement.  KTBST’s evaluation on social 
practices is based on Bloomberg, which measure from company’s social responsibility news. 

 Governance.  Corporate government factors include company’s transparency, decision-making structure, concrete risk 
assessment method, treatment of minority shareholders and anti-corruption practices. KTBST conduct this analysis based on 
IOD’s scores. 

KTBST’s ESG ratings score from 1-5 
1. Excellent scores at 5 
2. Very Good scores at 4 
3. Good scores at 3 
4. Satisfactory scores at 2 
5. Pass scores at 1 
KTBST provides “n.a.” in cases of insufficient data. 


