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SET Outlook & Strategy 
SET Outlook  
คาดตลาดผันผวนจากผลกระทบ Evergrande ที่สั่นกระเทือนตลาดหุ้นทั่ว
โลก นักลงทุนบางส่วนรอประชุม FOMC และการเพิ ่มเพดานหนี้ของไทย 
กดดันค่าเงินบาท ... ผลกระทบจากปัญหาหนี้ของ Evergrande มีผลต่อ
ตลาดทั่วโลกแบบจริงจัง คือ เมื่อวานนี้ (20) จากก่อนหน้าที่แค่เป็นประเด็นที่
ถูกพูดถึง เรามองว่าจะท าให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ อาทิ  ตลาดหุ้นและ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ถ ูกกระทบกันถ้วนหน้า อ ีกท ั ้งทางการจีนออก
มาตราการควบคุมทั้งภาคอสังหาฯ และภาคการผลิต (เริ่มที่อุตสาหกรรม
เหล็ก) คาดตลาดน่าจะใช้เวลากือบทั้งสัปดาห์ในการซึมซับข่าวลบนี้ และยัง
ต้องรอดูบทสรุปว่าจะมีผลลามมาถึงเศรษฐกิจจีนหรือไม่ ด้านตลาดหุ้นไทย 
ระยะสั้นถูกกระทบ 2 ส่วน คือ ฝรั่งอาจขายหุ้นและกระทบหุ้นกลุ่มที่อิงรายได้
กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งน ้ามัน-ปิโตรเคมี-เหล็ก-เรือ-ถ่านหิน ... การ
ประชุม FOMC ถูกข่าว Evergrande บดบังไปชั่วขณะ แต่ถึงกระนั้นยังเป็นตัว
แปรใหญ่ของสัปดาห์นี ้ เพราะจะมีผลต่อการลงทุนทุนและการจัดพอร์ต
สินทรัพย์ต่างๆ หลังจากทราบนโยบายของ Fed ที่ชัดเจนแล้ว คาดตลาดจะ
นิ่งข้ึนหลังประชุมและปรับพอร์ตเสร็จ ... การที่กระทรวงการคลัง แถลงในเร่ือง
จะเสนอ ครม.ในเร่ืองปรับเพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP จาก 60% เป็น 70% 
และมีส่วนที่ฉุดตลาดหุ้นวานนี้ ระยะต่อไปว่า แผนใช้เงินที่จะออกมารองรับการ
กู้เงินของรัฐบาลจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่ เวลานี้จึงอาจถูก
มองลบไว้ก่อนว่าถาระหนี้เพิ่ม เป็นลบต่อค่าเงิน (ณ เวลานี้ ถ้าเงินบาทอ่อนลง 
จะเป็นลบต่อตลาดหุ้น) ... ตัวแปรอื่นๆ ที่ติดตาม ประชุม ครม. คาดน าเรื่อง
เพิ ่มเพดานหนี้เข้าพิจารณา และตัวเลขสร้างบ้านใหม่ของสหรัฐฯ (คาด 
+0.9%) 
Strategy 
เช้านี้ดัชนีฯ อาจมี rebound ให้เห็น แต่หากตลาดหุ้นต่างประเทศไม่ได้ฟื้นตัว 
ก็น่าจะถูกขายกดลงไปได้อีก แนวรับส าคัญ (ทางจิตวิทยา) ของดัชนีฯ คือ ถ้า
หลุด 1600 จุด จะไม่ดี .. กลยุทธ์ เราแนะน าให้ชะลอการลงทุนไปก่อน หรือรอ
ซื ้อเมื ่อตลาดเริ ่มจะพลิกตัวกลับ น่าจะดีกว่า ... พอร์ตหุ ้นวันนี ้ เราน  า 
SABUY*   ออกจากพอร ์ต เพ ิ ่มห ุ ้น  SCGP เข ้ามาแทน ห ุ ้น ในพอร์ต
ประกอบด ้วย  SCGP( 15%) , KEX( 15%) , ITEL( 15%) , JMT( 15%) , 
NEX*(15%), CENTEL(10%) 
* เป็นหุ้นที่แนะน าโดย KTBST ยังไม่ได้จัดท าบทวิเคราะห์ 
Strategy Stock Pick 
SCGP: (เป้าเชิงกลยุทธ์ 66.00 บาท) “ทยอยเก็บหุ้นหลังราคาปรับ
ฐาน และบริษัทก าลังขยายก าลังการผลิต” 
 แนะน าทยอยซื้อหุ ้นหลังราคาปรับฐานตามตลาด แต่บริษัทเดินหน้า
ลงทุน 1 หมื่น ลบ. ขยายก าลังการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษอีกกว่า 3.7 
แสนตัน/ปี 

 บริษัทลงทุนในช่วงก่อนหน้าที่จะจบโควิด-19 มีความส าคัญและเป็นการ
ชิงความได้เปรียบ เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างมีนัยส าคัญในปี 2022 คาด
ผลประกอบการจะเติบโตแบบก้าวกระโดด 

 KTBST ประเมินก าไรปี 2021-2022 ที ่ 9.16 พัน ลบ. และ 1.1 หมื ่น ลบ. 
+10%YoY, +21%YoY ตามล าดับ 

 Technical : ILINK, BSBM 

 Key Events 

 

 21-22 ก.ย.: การประชุม FOME 
   

 News Comment 
( + ) SCGP (ซื้อ/เป้า 77.00 บาท) เตรียมสร้างฐานการผลิตใหม่ทางตอน
เหนือของเวียดนาม มองเป็นบวกระยะยาว 
( + ) TU (ซื้อ/เป้า 25.00 บาท), RBF (ซื้อ/เป้า 29.00 บาท) TU ซื้อหุ้น RBF 
10% ที่ราคา 15.00 บาท/หุ้น 
( 0 ) EKH (ถือ/เป้า 8.00 บาท) เพิ่มทุนโดยการแจก warrant ส่งผลให้มี EPS 
dilution -20% 
Company Report 
 ( + ) SMD (ซื้อ/เป้า 20.00 บาท) คาด 3Q21E ท าสถิติใหม่ หนุนโดยอุปกรณ์
แพทย์เกี่ยวเนื่องโควิด 
( 0 ) RT (ถือ/เป้า 2.10 บาท) แนวโน้มยังมี downside จากปัญหาแรงงานและ 
GPM ที่ทรงตัวต ่า 
  Economic Outlook 
 
 ตลาดสหรัฐฯ ปิดลบ ดัชนีดาวน์โจนส์ -1.78% ดัชนีS&P500 -1.70%และ
ดัชนีNasdaq -2.19% จากประเด็นความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้ของ
บริษัท China Evergrande ส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาถือครองสินทรัพย์
ปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งนักลงทุนยังรอความชัดเจนในการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางนโยบายการเงินในรอบการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้น
ในวันที่ 21-22 ก.ย. ในขณะที่หุ้นกลุ่มสายการบินปรับตัวบวกขึ้นมาได้
เนื่องจากมาตรการเข้าเมืองส าหรับต่างชาติที่ก าลังจะบังคับใช้ในเดือนพ.ย. 
มีแนวโน้มผ่อนคลายมากข้ึน 

 ส าหรับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งยุโรปดัชนีราคาผู้ผลิตเยอรมนี
ประจ าเดือนส.ค. ขยายตัวราว 12% YoY โดยออกมามากกว่าคาดการณ์
ว่าจะเพิ่มขึ้น 11.4% YoY เนื่องจากราคาของต้นทุนการผลิตที่ปรับตัว
สูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานที่เพิ่มขึ้นถึง 24% 

 What to Watch 
       ติดตามตัวเลขใบอนุญาตการก่อสร้างของสหรัฐฯ ประจ าเดือนส.ค. 
คาดว่าจะออกมาราว 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่
ออกมาที่ 1.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และติดตามดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาสที่ 
2/2021 คาดว่าจะขาดดุลน้อยลงเหลือ -191 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
สอดคล้องกับตัวเลขดุลการค้าก่อนหน้านี้ที่เริ่มขาดดุลลดลง จากอุปสงค์ที่
เร่ิมเข้าสู่ภาวะปกติมากข้ึน 

Date Major Events Expected Prior 
21 Sep 21 US Building Permits Aug (Million) 1.60 1.63 

 US Current Account Q2 
(Billion) $-191 $-195.7 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
Asset Allocation 

 

 

 

 

 

 
 
  

Analyst: Mongkol Puangpetra (Reg. no. 1937) Piyatat Pasommanatsakul (Reg. no. 081741) & Fundamental Research 
Research Team 

*SAA 2020: DM equity 35% EM equity 35% Fixed Income 20% Cash 5% 
Alternative Investment 5% 

38 32 12.5 2 15.5

DM Equity EM Equity Fixed Income Alt. Asset Cash
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SET Review 

21 September 2021 

SET Recap 
SET ปิดที ่ 1,603.06 จุด ลดลง 22.59 จุด (-1.39%) มูลค่าการซื ้อขาย 
85,013.63 ล้านบาท ปัจจัยต่างประเทศ ติดตามการประชุม FOMC ใน
สัปดาห์นี้ และปัญหา Chaina Evergrand ปัจจัยภายในประเทศ เงินบาทอ่อน
ค่า และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง 

Most Active Top Gainers Top Losers 
1. KBANK 1. AQ <C> 1. GJS 

(หุ้น) ล ่ า สุ ด
 เปลี่ยนแปลง 
(%) 
PACE <C, NP>
  

2. PTT 
  
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM  
('000 บาท) ล ่ า สุ ด
 เปลี่ยนแปลง 
(%) 
BAM
 7,028,983. 9
4 24. 70
 - 1. 80 ( -
6.79%) 
AOT 
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM  
('000 บาท) ล ่ า สุ ด
 เปลี่ยนแปลง 
(%) 
BAM
 7,028,983. 9
4 24. 70
 - 1. 80 ( -
6.79%) 
AOT 

2. TCC 
 
 
 
  

2. PPPM <C, NP>
 
 
 
 
 
 
  
(หุ้น) ล่าสดุ
 เปลี่ยนแปลง 
(%) 
STGT 88,676,200
 68.50
 -19.00 (-
21.71%) 
STA 
  

3. KCE  3. TIPH 3. TTA 
   
Sector Performance 
Sector Value (Bt mn) Last Change 
HELTH 2299.34 5559.03 -0.53% 
PROP 3497.68 224.92 -0.86% 
FOOD 7212.91 13727.28 -1.01% 
ENERG 14616.06 23658.48 -1.17% 
BANK 6225.23 352.11 -1.28% 
ETRON 5947.00 7807.11 -1.29% 
SET 85013.63 1603.06 -1.39% 
COMM 4047.92 38809.32 -1.42% 
CONMAT 2241.55 10563.1 -1.72% 
ICT 4231.81 160.72 -1.75% 
TRANS 6745.07 344.45 -1.78% 
FIN 3676.09 5371.79 -2.03% 
 Net Position Classified by Investor Type 
Unit: Bt mn Last WTD MTD YTD 
Bond         
Foreign (3,117) (29,891) 20,645 110,545 
Stock         
Foreign (278) 404 13,753 (79,529) 
Institution (4,392) (1,443) 12,531 (31,817) 
Retail 5,861 1,684 (26,967) 101,202 
Proprietary (1,191) (646) 683 10,143 
Futures         
Foreign 4,521 (20,909) 42,114 21,289 
Institution (3,764) (2,362) (1,563) 32,421 

 

 Foreign Net Position in Asia Stock Market 
(USD mn) Daily WTD MTD QTD YTD 
India 244  1,021  1,398  705  8,789  
Indonesia -17  -17  187  566  1,758  
Japan   1,172  5,014  (393)  24,390  
Malaysia -17  30  201  134  (894)  
Philippines -1  -1  55  (96)  (1,640)  
South Korea 121  851  694  (8,617)  (25,654)  
Taiwan 123  69  2,453  (684)  (13,788)  
Thailand -8  -8  255  (92)  (2,561)  
Vietnam 3  3  -306  (374)  (1,904)  

 

 

 

 
 

International Stock Indexes 

 
 
Global Market P/E Comparison 

 
 

 
 

 

 

YTD
Last Net Chg.  % Chg. % chg

USD Index Spot Rate 93.28 0.08 0.1 3.7
USD-EUR 1.17 0.00 0.0 -4.0 
USD-GBP 1.37 (0.01) -0.6 -0.1 
YEN-USD 109.4 (0.49) -0.4 -5.6 
CNY-USD 6.47 0.01 0.1 0.9
THB-USD 33.37 0.07 0.2 -10.2 

1-DayCurrency

YTD
Region/CountryIndex Last Net Chg.  % Chg. % chg
World The Global Dow 3,932.15 (67.) -1.68 12.4

The Global Dow Euro 3,157.79 (50.52) -1.57 17.3
DJ Global 550.63 (9.0500) -1.62 11.0
Bloomberg World Index 325.68 (4.48) -1.36 9.7
MSCI World 3,046.2 (50.42) -1.63 13.2
MSCI Emergin Market 1,258.23 (21.12) -1.65 -2.6 
MSCI Thailand 507.49 (7.11) -1.38 5.3

Americas Dow Jones 33,970.47 (614.41) -1.8 11.0
NASDAQ 14,713.9 (330.07) -2.2 14.2
S&P 500 4,357.73 (75.26) -1.7 16.0

Europe Stoxx Europe 600 454.12 (7.72) -1.7 13.8
Euro Zone Euro Stoxx 50 4,043.63 (87.21) -2.1 13.8
France CAC 40 6,455.81 (114.38) -1.7 16.3
German DAX 15,132.06 (358.11) -2.3 10.3
UK FTSE 100 6,903.91 (59.73) -0.9 6.9
Asia-Pacific MSCI AC Asia Pacific Index 201.26 (2.06) -1.0 0.7
Thailand SET Index 1,603.06 (22.59) -1.4 10.6
China Shanghai SE Composit 3,613.97 6.87 0.2 4.1
China Shenzhen CSI 300 4,855.94 48.24 1.0 -6.8 
Hong Kong Hang Seng 24,099.14 (821.62) -3.3 -11.5 
Philippines Philippines Stock Exchange 6,857.9 (54.95) -0.8 -3.9 
Indonesia Jakarta SE Composite 6,076.32 (56.93) -0.9 1.6
Japan Nikkei 30,500.05 176.71 0.6 11.1
Singapore Straits Times 3,041.73 (29.50) -1.0 7.0
South Korea Korea Stock Exchange 3,140.51 10.42 0.3 9.3
Vietnam Vietnam Ho Chi Minh Stock Index1,350.48 (2.16) -0.2 22.3
Taiwan TaiwanWeighted 17,276.79 (1.91) -0.0 17.3

1-Day

Index Current 12M 2020(f) 2021(f)
MALAYSIA 1,527.89 14.88 15.44 14.36 4.30
PHILIPPINE 6,857.90 22.99 19.58 15.56 1.65
SINGAPORE 3,041.73 23.21 14.11 12.28 3.26
KOSPI INDEX 3,140.51 16.47 11.29 11.03 1.93
TAIWAN 17,276.79 15.83 13.71 14.11 2.70
THAILAND 1,603.06 19.76 18.85 16.76 2.59
 SET 50 960.58 19.99 18.97 17.28 2.47
INDAI 58,490.93 30.24 25.22 21.59 0.98
INDONESIA 6,076.32 24.02 17.26 14.57 1.98
VIETNAM 1,350.48 16.32 15.82 12.58 1.30
CHINA 3,787.70 15.41 13.21 11.64 2.02
SHANGHAI SE 3,613.97 15.40 13.20 11.63 2.02
HONGKONG 24,099.14 9.93 12.07 10.75 2.77
DOW JONES 33,970.47 20.47 18.41 17.91 1.81
S&P 500 4,357.73 26.12 21.49 19.77 1.36
NASDAQ 14,713.90 118.15 32.20 27.75 0.65
DAX INDEX 15,132.06 18.18 14.98 14.03 2.16
NIKKEI 225 30,500.05 17.59 18.24 17.25 1.44
Stock 600 (Europe) 454.12 23.25 16.28 15.28 2.64
MSCI WORLD 3,046.20 23.77 19.61 18.32 1.72

Div.YieldIndex Name P/E Ratio

YTD
Last Net Chg.  % Chg. % chg

Bloomberg Commodity Index 96.1 (1.49) -1.5 23.1
Crude Oil - WTI (spot month) 70.3 (1.68) -2.3 45.6
Crude Oil - Brent 73.9 (1.42) -1.9 43.5
Coal Newcatle (USD/Ton) 179.7 2.00 1.1 124.4
Baltic Dry Index 4,275.0 60.00 1.0 213.0
Rubber  (TOCOM) Yen/Kg. 194.5 2.50 1.3 -27.6 
Sugar Futures (USD / lb.) 19.6 (0.270) -1.4 37.3
Copper (LME) USD/Ton 9,049.2 (258.10) -2.8 16.8
China Domestic Hot Rolled Steel 5,779.0 (21.00) 0.0 26.3
GOLD (spot) 1,764.2 9.82 0.6 -7.0 

1-DayCommodities

YTD
Last Net Chg.  % Chg. % chg

US: 2-Year Bond 0.22 (0.01) -2.7 78.2
US: 5-Year Bond 0.82 (0.04) -4.1 128.9
US: 10-Year Bond 1.31 (0.05) -3.7 43.5
US: 30-Year Bond 1.85 (0.05) -2.7 12.2

1-DayGovernment Bonds
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News Comment 

21 September 2021 

( + ) SCGP (ซื้อ/เป้า 77.00 บาท) เตรียมสร้างฐานการผลิตใหม่
ทางตอนเหนือของเวียดนาม มองเป็นบวกระยะยาว 
ประกาศลงทุนสร้างฐานการผลิตใหม่ทางตอนเหนือของเวียดนาม มูลค่ารวม 
1.2 หมื่นล้านบาท SCGP ประกาศการลงทุนสร้างฐานการผลิตใหม่ทางตอน
เหนือของเวียดนามของ Vina Kraft Paper Company Limited (VKPC) ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ชั้นน าในเวียดนาม และเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด (SCGP ถือหุ้น 100%) และ Rengo 
Company Limited ที่สัดส่วน 70%:30% แผนการลงทุนดังกล่าวคาดจะใช้เงิน
ลงทุนรวม 1.2 หมื่นล้านบาท เพื่อรองรับก าลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์
เพิ่มอีกราว 370,000 ตันต่อปี จากปัจจุบัน 500,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ ยัง
รวมค่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต ปัจจุบันแผนการลงทุนยัง
อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา EIA และคาดว่าจะพร้อมด าเนินการผลิตได้ในช่วง
ต้นปี 2024 (ที่มา: SET) 
KTBST: มีมุมมองบวกต่อแนวโน้มระยะยาว เรามองเป็นบวกต่อแผนการลงทุน
ดังกล่าวในระยะยาวจาก 
1) เป็นก้าวส าคัญในการขยายฐานการผลิตทางตอนเหนือ เนื่องจากฐานการ
ผลิตในเวียดนามปัจจุบันของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้ (โรงงาน 15 แห่ง 
จากทั้งหมด 16 แห่ง) ซ่ึงจะช่วยเจาะฐานลูกค้าในภูมิภาคดังกล่าวรวมถึงประเทศ
จีนทางตอนใต้ด้วย ขณะที่ปัจจุบัน VKPC มี utilization rate สูงถึง 95% และ
แนวโน้มความต้องการกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องประเภทอื่น 
ๆ ในเวียดนามคาดจะยังปรับตัวสูงถึง +6-7% ต่อปีในช่วงปี 2021E-25E 
2) เราประเมินเบื้องต้นการลงทุนจะช่วยเพิ่มก าลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์
โดยรวมของ SCGP ราว +8% โดยคิดเป็น upside ต่อก าไรปี 2024E ราว +1-
2% แต่เรามองว่ามีโอกาสเห็น upside เพิ่มเติม เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวจะ
เป็น complex ขนาดใหญ่ ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการท าโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคเผ่ือส าหรับการลงทุนโรงงานบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย 
3) เงินลงทุนจะมาจากกลุ่ม SCGP ราว 8 พันล้านบาท ซ่ึงทั้งหมดมาจากกระแส
เงินสดภายใน โดยเรายังมองว่าเพียงพอ เทียบกับเงินสดในมือ ณ สิ้น 2Q21 อยู่
ที่ 1.4 หมื่นล้านบาท ขณะที่เงินลงทุนจะทยอยใช้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า 
ทั้งนี้ เราคงประมาณการก าไรปกติปี 2021E/22E ที่ 9.2 พันล้านบาท/1.1 หมื่น
ล้านบาท (+38% YoY/+21% YoY) แม้ระยะสั้นหุ้น SCGP มีปัจจัยกดดันจาก
ผลกระทบ COVID-19 ในอาเซียน รวมถึงต้นทุนเศษกระดาษที่สูงขึ้น ส่งผลให้
ราคาส่วนต่างกระดาษผิวกล่องลดลง -31% QTD อยู่ที่ US$165 ต่อตัน แต่
เบื ้องต้นเราประเมินก าไรปกติ 3Q21E แม้มีโอกาสสะดุด QoQ แต่คาดจะยัง
ขยายตัวต่อเนื่องได้ YoY ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากการเร่ิมรวมงบ Duy Tan และ 
Intan ขณะที่ระยะยาวเราคงมุมมองบวกจากทิศทาง core EPS ที่ขยายตัว
ต่อเนื่อง +13% (CAGR 2020-22E) ตามตลาดบรรจุภัณฑ์ที่ฟื้นตัว และโอกาส
ในการเห็นดีล M&P เพิ่มเติมยังมีสูงมาก เราคงค าแนะน า “ซื้อ” ที่ราคาเปา้หมาย 
77.00 บาท อิง 2022E PER 30x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( + ) TU (ซื้อ/เป้า 25.00 บาท), RBF (ซื้อ/เป้า 29.00 บาท) TU ซื้อ
หุ้น RBF 10% ที่ราคา 15.00 บาท/หุ้น 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) “TU” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ส าหรับการ
เข้าซื้อหุ้นบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) “RBF” จ านวน 
200 ล้านหุ ้น หรือ 10% จากกลุ่มรัตนภูมิภิญโญ (ปัจจุบันถือหุ ้นใหญ่กว่า 
71.62%) ที่ราคา 15.00 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่า 3,000 ล้านบาท เป็นการเข้า
ซื้อ Big lot โดยธุรกรรมเสร็จภายวันที่ 20/09/21 โดย TU ได้จัด conference 
call วานนี้ (20/06/21) มีสาระส าคัญดังนี้ 
1. คาด synergy จากดีลนี้ท าให้ TU จะร่วมกันพัฒนาสินค้ามากข้ีนในส่วนของ
ธ ุรก ิจ Frozen, pet care และ alternative protein รวมถึงธ ุรก ิจก ัญชงใน
อนาคต ผ่านความเชี่ยวชาญของกลิ่นและรสปรุงแต่งอาหารของ RBF โดยคาด
ว่าจะเร่ิมเห็น synergy ตั้งแต่ 4Q21E เป็นต้นไป 
2. ในส่วนของ RBF คาดจะได้ synergy ในแง่ของ order จาก TU ที่มากขึ้น และ
การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะใน US ผ่าน Red lobster 
3. การเข้าซ้ือหุ้นคร้ังนี้จะใช้เงินกู้ Short term loan จากธนาคาร อัตราดอกเบี้ย
ประมาณ 3% 
4. TU จะ assign board member เข ้าไปใน RBF 1 ราย และรับรู ้  dividend 
income จาก RBF 
(ที่มา:SET) 
KTBST: เรามีมุมมองเปน็บวกต่อทัง้ TU และ RBF จากดีลดังกลา่วโดยเรามอง
ว ่าเป็น win-win transaction และเราคาดว่า RBF มีผลกระทบทางบวกที่
มากกว่า TU จากฐานก าไรที่ต ่ากว่า 
TU: ช่วยต่อยอดการขยายธุรกิจปลายน ้า 
1) TU อยู่ระหว่างรุกธุรกิจที่เน้นมาร์จิ้นสูงเป็นหลักได้แก่ Pet food, ingredient, 
supplement และ alternative protein ซึ่งทั้ง 4 ธุรกิจที่กล่าวมา สอดคล้องกับ
ธุรกิจของ RBF ได้เป็นอย่างดี โดยเรามองว่าธุรกิจที่มี synergy มากสุดคือ 
alternative protein 
2) ราคาเข้าซ้ือไม่แพง โดยเรามองว่าในเชิง financial ดีลคร้ังนี้จะไม่กระทบต่อผล
การด าเนินงานของ TU อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากการเข้าถือหุ้นเพียง 10% 
บริษัทจะรับรู้รายได้เป็นเงินปันผล ซึ่งคาดว่าในปี 2022 จะได้รับเงินปันผลราว 
60-70 ล้านบาท และจะมีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี 
3)  โดยการเข ้าซื ้อท ี ่มูลค่า 15.00 บาท/หุ ้น (ต  ่ากว ่าราคาตลาด -24% 
(20/09/21)) ของ TU ในคร้ังนี้ คิดเป็น 2022E PER ที่ 20.5 เท่า ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย
ที่ 26 เท่า 
4) คงค าแนะน า “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 25.00 บาท อิง 2021E PER ที่ 18.0x  
( -0.50SD below 6-yr average PER)  และคงประมาณการก  า ไรส ุทธิ ปี  
2021E/22E อยู่ที่ 7,116 ล้านบาท (+14% YoY) และก าไรสุทธิปี 2022E อยู่ที่ 
7,500 ล้านบาท (+5% YoY) 
RBF: รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากตลาดต่างประเทศ 
1) RBF จะได้ประโยชน์จาก order ที่เพิ่มมากขึ้นจาก TU และการขยายธุรกิจไป
ต่างประเทศเร็วขึ้น เนื่องจาก TU มีช่องทางการจัดหน่ายสินค้าทั่วโลกโดยเฉพาะ
ในยุโรปและอเมริกาและทั้ง 2 ทวีป ยังเป็นแหล่งที่มีมูลค่าตลาดของสินค้า plant 
based และกัญชงค่อนข้างสูง โดยปัจจุบันบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
plant based ได้ตั้งแต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า และมีนวัตกรรมแต่งกลิ่นสีและรสชาติ
อาหาร plant based ให้เหมือนรับประทานเนื้อสัตว์เกือบ 100% 
2) คงค าแนะน า “ซ้ือ” ที่ราคาเป้าหมาย 29.00 บาท อิง 2022E PER 40x และคง
ก าไรสุทธิปี 2021E/22E ที่ 428 ล้านบาท (-18% YoY) และ 1,450 ล้านบาท (+
238% YoY) ปี 2022E ก าไรจะโตแบบก้าวกระโดดจากกัญชง ปัจจุบัน RBF เท
รดอยู่ที่ 2022E PER 27x (เทียบเท่า 3-year average PER) 
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News Comment 

21 September 2021 

( 0 ) EKH (ถือ/เป้า 8.00 บาท) เพิ ่มทุนโดยการแจก warrant 
ส่งผลให้มี EPS dilution -20% 
EKH มีมติอนุมัติการแจก warrant ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 warrant โดย
ออกหุ ้นใหม่ไม่เกิน 150 ล้านหุ ้น มูลค่า par หุ ้นละ 0.5 บาท โดย warrant 
ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ warrant 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.30 บาท ก าหนดให้วันที ่ 3 พ.ย. 2564 เป็นวันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรร warrant (ที่มา: SET) 
KTBST: เรามีมุมมองเป็นกลางต่อการเพิ่มทุนดังกล่าว แม้ว่าการแจก warrant 
จะท าให้เกิด EPS dilution ปรับตัวลดลง -20% แต่ระยะเวลาการใช้สิทธิอีก 3 ปี
ข้างหน้า ขณะที่โครงการที่จะน าเงินไปใช้อย่างเช่น รพ.ผู้สูงอายุ ถือเป็นโครงการ
ที่ค่อนข้างน่าสนใจ เพราะอนาคต ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใน 10 ปี
ข้างหน้า ประกอบการโครงการต่างๆ ที่ EKH จะเข้าไปลงทุนส่วนใหญ่จะมี IRR 
ราว +15% และหากเทียบจากราคาปัจจุบันจะเกิด price dilution ลดลงเล็กนอ้ย 
-4% อย่างไรก็ตามเงินที่ได้จากการใช้สิทธิ warrant ราว 945 ล้านบาท ถือว่า
ค่อนข้างสูง ท าให้เราคาดว่าบริษัทมีแผนขยาย รพ. ใหม่ โดยเงินดังกล่าว
สามารถสร้าง รพ. แห่งใหม่ ที่มีขนาด 180-190 เตียง ทั้งนี้เรายังคงค าแนะน า 
ถือ ที่ราคาเป้าหมาย 8.00 บาท อิง DCF 
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Company Report 

21 September 2021 

( + ) SMD (ซื้อ/เป้า 20.00 บาท) คาด 3Q21E ท าสถิติใหม่ หนุน
โดยอุปกรณ์แพทย์เกี่ยวเนื่องโควิด 
เราคงค าแนะน า “ซื ้อ” และราคาเป้าหมายที่ 20.00 บาท อิง 2022E PER ที่ 
22.0x (avg peer 23.0x) ผู้บริหาร SMD ได้เปิดเผยในวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา
ว่าบริษัทได้ใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ส าหรับโรงพยาบาลสนามสองแห่งรวม
มูลค่า 131.30 ล้านบาท ซ่ึงรายการนี้ไม่ได้รวมอยู่ใน backlog 300 ล้านบาทที่
เราคาดก่อนหน้านี ้ โดยเครื ่องมือแพทย์ที ่ PTT ซื ้อได้แก่ เครื ่องช่วยหายใจ 
เคร่ืองวัดสัญญาณชีพ ซ่ึงบริษัทมีของในสต็อกและคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้
ใน 3Q21E อย่างไรก็ดี เครื่องให้น ้าเกลือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะต้องสั่งน าเข้า
มาและอาจจะส่งมอบใน 4Q21E ส่วนด้าน WHA มีการสั่งซื้อเครื่อง high-flow 
ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบได้ภายใน 3Q21E เช่นกัน นอกจากนี้ ด้านชุดตรวจ Rapid 
Test Kit เริ่มวางขายแล้ว คาดว่า margin ใกล้เคียงเครื่องมือแพทย์อื่นๆ เรา
ปรับก าไรสุทธิปี 2021E ขึ้น +12% ที่ 193 ล้านบาท (+149% YoY) โดยปรับ
รายได้ข้ึนมาที่ 1.25 พันล้านบาท (+90% YoY) จากยอดขายเคร่ืองมือแพทย์ที่
ม ีความต้องการสูงโดยใช้ ในห้อง ICU, Semi ICU และโรงพยาบาลสนาม 
นอกจากนี้ เราปรับก าไรปี 2022E ขึ้น +3% ที่ 198 ล้านบาท (+2% YoY) โดย
เรามองว่าความต้องการเคร่ืองมือแพทย์จะยังคงมีสูง และคาดบริษัทจะมีรายได้
เสริมจากการขายเครื่องกระตุกหัวใจ ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ให้เช่าและ Sleep 
Lab ราคาหุ้น outperform SET +67% ใน 3 เดือน แต่ underperform SET -
6% ใน 1 เดือนที่ผ่านมา จากจ านวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่เริ่มลดลงราคา ทั้งนี้ เรา
ยังคงค าแนะน า “ซื้อ” จากก าไร 3Q21E ที่คาดว่าจะ surprise ตลาดจากความ
ต้องการเครื่องมือแพทย์ที่สูงในช่วงวิกฤตโควิด Valuation ยังน่าสนใน โดย
ราคาหุ้นเทรดที่ 2022E PER ที่ 16.4x เทียบกับ EPS ที่มี CAGR (2020-23E) 
เติบโตถึง +43% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 0 ) RT (ถือ/เป้า 2.10 บาท) แนวโน้มยังมี downside จากปัญหา
แรงงานและ GPM ที่ทรงตัวต ่า 
เราคงค าแนะน า “ถือ” ที่ราคาเป้าหมาย 2.10 บาท อิง 2021E PER 20x เรามี
มุมมองเป็นกลางจากการประชุม SET Opportunity Day เมื่อวานนี้ (20 ก.ย.) 
ซึ่งโดยรวมยังเป็นไปตามที่เราคาด มีประเด็นส าคัญดังนี ้ 1) บริษัทปรับลด
เป้าหมายรายได้ปี 2021E เป็นทรงตัว YoY อยู่ที่ 2.8 พันล้านบาท ใกล้เคียงเรา
คาดที่ 2.7 พันล้านบาท เนื่องจากการระบาด COVID-19 ในแคมป์คนงานและ
การขาดแคลนแรงงาน, 2) งานใหม่ที่ได้รับช่วงที่ผ่านมาและงานที่รอลงนาม
สัญญาส่วนใหญ่เป็นโครงการที่บริษัทเคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ เช่น งานก่อสร้าง
ทางหลวง งานบ่อพักและท่อร้อยสายไฟใต้ดินโครงการสายสีส้ม เป็นต้น โดย 
3Q21E QTD มีการรับงานใหม่เพิ่มรวม 615 ล้านบาท และมีงานรอลงนาม
เพิ่มเติมอีก 616 ล้านบาท, และ 3) ส าหรับโครงการอุโมงค์รถไฟทางคู่เด่นชัย-
เชียงราย-เชียงของ ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องการรับงาน ทั้งนี้ เราคง
ประมาณการก าไรปกติปี 2021E ที่ 115 ล้านบาท ปรับตัวลง -51% YoY ราคา
หุ้นกลับมาปรับตัวขึ้น แต่ in line กับ SET ในช่วง 1 เดือน เราคงค าแนะน าเพียง 
“ถือ” แม้เบื ้องต้นเราประเมินผลการด าเนินงานปี 2022E ของ RT จะอยู ่ใน
ทิศทางฟ้ืนตัว และบริษัทมีจุดเด่นจาก backlog ที่สูงถึง 3.6 พันล้านบาท แต่เรา
มองว่าประมาณการของเราอาจมี downside เพิ่มเติมจากปัญหาแรงงานและ
แนวโน้ม GPM ที่อาจฟื้นตัวช้ากว่าคาด ขณะที่โครงการใหญ่ ได้แก่ งานอุโมงค์
รถไฟทางคู่เด่นชัยฯ ยังต้องติดตามต่อว่าผู้รับเหมาหลักจะมีการ subcontract 
งานหรือไม่ 
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Technical View 
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SET Index 

1603.06  -22.59(-1.39%) // 85,014 
ภาพหลักที่เปน็การเลือกทางลง แต่รอบส้ันมีโอกาสสลับ Rebound  

กรอบการเคล่ือนไหว 1596-1610  จุด 

 

 

ดัชนีวันแรกของสัปดาห์มีทิศทางปรับตัวลง หลังจากแกว่งตัว Sideway มารวมสัปดาห์
กว่า ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงการรอเลือกทาง จนดัชนีสามารถเลือกทางได้ชัดเจน ด้วย
การเลือกทางลง โดยเป็นการปรับตัวลงตั้งแต่เปิดตลาด ซึมลงอย่างต่อเนื่องกรอบ
ระหว่าง 1601-1620 จุด ก่อนท าปิดที่ 1603 จุด จากภาพดังกล่าวดัชนีเลือกทางลงที่
ชัด คงต้องลุ้น 1600 จะยืนได้หรือไม่ ซึ่งมีโอกาสหลุด แต่ในรอบสั้นอาจจะเป็นการหลุด
แล้วสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดยืน 1600 ได้ เนื่องจากค่าสัญญาณระดับชม. ที่ค่อนข้าง
จะ Oversold มาก ๆ ท าให้มีโอกาสสลับการ Rebound ได้ ทั ้งนี้คาดแนวรับ 1589-
1596 จุด และแนวต้าน 1608-1615 จุด     

 

แนวรับ 1589-1596 

แนวต้าน 1608-1615 

 
 
 

“หุ้นในดวงใจ” 
 

ILINK  ปิด  9.15 -0.15 (-1.61%) 

 

 
แนวรับ  8.95-9.10 
แนวต้าน  9.40-9.65 
Cut Loss  <  8.80 
 

BSBM    ปิด  1.68 +0.06 (+3.70%) 

 

 

แนวรับ  1.61-1.66 
แนวต้าน  1.73-1.79 
Cut Loss <  1.58 
 

   

Analyst: Phannapa Kemasurat (Reg. no. 060110) 
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News Summary 
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Market 

 ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 600 จุดเมื่อคืนนี้ (20 
ก.ย.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดร่วงลงเป็นเปอร์เซ็นต์ในวัน
เดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.ปีนี้ เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการ
ผิดนัดช าระหนี้ของไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป ซึ่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์
ใหญ่อันดับ 2 ของจีน จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก 

 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่  33,970.47 จุด ลดลง 614.41 
จุด หรือ -1.78% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,357.73 จุด ลดลง 75.26 จุด 
หรือ -1.70% ดัชนี Nasdaq ปิดที ่ 14,713.90 จุด ลดลง 330.07 จุด 
หรือ -2.19% 

 ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (20 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตก
เก ี ่ยวก ับการล ้มละลายของบริษ ัทเอเวอร ์แกรนด์ซ ึ ่ ง เป ็นบร ิษัท
อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีน และนักลงทุนชะลอการซ้ือขายก่อนการ
ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางอังกฤษในสัปดาห์นี้ 

 ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที ่  454.12 จุด ร่วงลง 7.72 จุด หรือ -
1.67% 

 ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,455.81 จุด ลดลง 114.38 จุด 
หรือ -1.74%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 15,132.06 จุด ร่วงลง 
358.11 จุด หรือ -2.31% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 
6,903.91 จุด ลดลง 59.73 จุด หรือ -0.86% 

 สัญญาน ้ามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% 
เมื่อคืนนี้ (20 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์
เสี่ยง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดช าระหนี้ของไชน่า เอเวอร์
แกรนด์ กรุ ๊ป ซึ ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ใหญ่อันดับ 2 ของจีน 
นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังสร้างแรงกดดันต่อตลาด
น ้ามัน  

 สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 1.68 ดอลลาร์ หรือ 
2.3% ปิดที่ 70.29 ดอลลาร์/บาร์เรล 

 สัญญาน ้ามันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 1.42 
ดอลลาร์ หรือ 1.9% ปิดที่ 73.92 ดอลลาร์/บาร์เรล 

 สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (20 ก.ย.) เนื่องจากนัก
ลงทุนเข้าซื้อทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังตลาดหุ้นสหรัฐและ
ทั่วโลกร่วงลงอย่างหนัก ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการผิดนัดช าระ
หนี้ของไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป บริษัทอสังหาริมทรัพย์ใหญ่อันดับ 2 
ของจีน 

 ทั้งนี้ สัญญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบ
เดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 12.4 ดอลลาร์ หรือ 0.71% ปิดที่ 1,763.8 ดอลลาร์/
ออนซ์ 

 

Economic & Company 
 เปิดช่องรัฐกูเ้พิม่ '1 ล้านลา้น' บอร์ดวนิยัการคลงัขยายเพดานหนี ้70% - 

รองรับแผนฟื้นเศรษฐกิจ 
"ทีดีอาร์ไอ" เตือนไม่ประมาท แนะเร่งลดหนี้เพิ่มรายได้รัฐ  
นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดวินัยการคลัง เคาะเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะไม่
เกิน 70% รองรับกู้เงินฟื้นเศรษฐกิจ สบน.ชี้เพิ่มช่องกู้เพิ่มได้อีก 1 ล้านล้าน 
สศค.เผยไตรมาส 4 เศรษฐกิจส่งสัญญาณฟื้น "ทีดีอาร์ไอ" เตือนรัฐบาลต้อง
ไม่ประมาททางการคลัง แนะเร่งลดหนี้สาธารณะ เพิ่มรายได้รัฐบาล รับมือ
วิกฤติในอนาคต 
 หวั่นปม 'เอเวอร์แกรนด์' กระทบไทยกดดัชนีดิ่ง 
หุ้นไทยร่วง 22.59 จุด ตามตลาดหุ้นเอเชีย เซ่นปม "เอเวอร์แกรนด์" ส่อล้ม-
กังวลเฟดจ่อลดคิวอี "บล.โนมูระฯ" คาดนักลงทุนกังวลผลกระทบส่งต่อมายงั
ไทยในฐานะประเทศคู่ค้า คาดกรอบดัชนีสัปดาห์นี้แกว่ง 1,580-1,637 จุด 
"บล.ยูโอบีฯ" ชี้นักลงทุนชะลอซ้ือขายหุ้น รอผลประชุมเฟด สถาบันในประเทศ
ขายสุทธิ 4.3 พันล้าน 
 ASIMAR แบ็กล็อกแน่น หนุนรายได้ปีนี้โต 8-10% 

ASIMAR คาดรายได้ปี 2564 เติบโต 8-10% จากงานในมือ (Backlog) ของ
กลุ่มลูกค้าที่ทยอยส่งมอบ และปี 2565-67 คาดว่าโตปีละ 10-15% จาก
แนวโน้มอุตสาหกรรมงานต่อเรือ-ซ่อมเรือ และธุรกิจใหม่เข้ามาหนุนเต็มสูบ 
 ITEL สบช่องเจรจาสกมช.เทรนนิ่งไซเบอร์ซีเคียวริตี้ 

ITEL แย้มอยู่ระหว่างเจรจา สกมช. ร่วมมือพัฒนาบุคลากรในธุรกิจไซเบอร์ซี
เคียวริตี้ คาดชัดเจนปีหน้า ฟากบิ๊กบอส "ณัฐนัย อนันตรัมพร" ตั้งธงรายได้
ปี 65 โตต่อ 20-30% New S-Curve หนุน แย้มมีดีลควบรวมกิจการบริษัท
ไอที ลั่นเครื่องมือทางการเงินพร้อม จ้องชิงงานเติมพอร์ตอีก 2.5 พันล้าน
บาท จากแบ็กล็อกปัจจุบัน 3.17 พันล้านบาท 
 IVL คู่แข่งอ่วมขนส่งแพง ฟันมาร์จิ้น-ผลิตเพิ่ม 

IVL ลอยตัวได้ประโยชน์ค่าขนส่งพุ่งไม่หยุด ชี้มีก าลังผลิตในประเทศยุโรป-
อเมริกาไม่ต้องน าเข้า แต่ตั้งราคาขายสูงตามฟันมาร์จิ้นได้ ขณะที่โรงงานผลิต
เอทิลีน รัฐหลุยส์เซียน่ากลับมาเดินเครื่องแล้ว ดันก าลังการผลิตขึ้นสูงเกือบ
เท่าตัว ชี ้ดีมานด์ ไลฟ์สไตล์กลับมาเด่น ยานยนต์แรง ชี ้ เข ้าซื ้อกิจการ
โรงงานผลิตสารลดแรงตึงผิวในบราซิลหนุน "อีบิทดา" 
 SIMAT ยื่นไฟลิ่ง HST กินรวบสัญญา 5 ปี 

SIMAT ใส่เกียร์ดันบริษัท HST เข้าตลาดหลักทรัพย์ จ่อยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต.
ภายในปีนี้ ชี้ผลงานคร่ึงปีหลังสดใส บริษัทลูกหนุนก าไรพอง ออเดอร์ ไหลเข้า
ต่อเนื่อง พร้อมเริ่มบุ๊กรายได้โปรเจ็กต์เน็ตห่างไกล USO ในระยะที่ 2 เป็นปี
แรก ผูกสัญญายาว 5 ปี มูลค่ามากกว่า 1.2 พันล้านบาท 
 TQR ครึ่งปีหลังแจ่มประกันภัยไซเบอร์บูมเปิดบริการธุรกิจใหม่ 

TQR เตรียมส่งผลิตภัณฑ์และกรมธรรม์รูปแบบใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง มอง
ทิศทางสดใสผู้บริโภคมีความต้องการท าประกันภัยของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ผล
จากความเสี่ยงรอบด้านทั้งเศรษฐกิจชะลอตัว และภัยไซเบอร์มากขึ้น เตรียม
รับรู้รายได้ธุรกิจอบรม ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมคาดเปิดให้บริการธุรกิจ 
"อาร์สแควร์" ไตรมาสที่ 4 นี้ 
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Thailand Equity : Underweight จากปัจจัยโรคระบาด ซึ่ง
จะกระทบรายได้จากภาคการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญ และ
จะมีผลอย่างน้อย 1 ปี ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนลดลง 
ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยนั้นพึ่งพาการบริโภคจากนักท่องเที่ยว
จีนเป็นสัดส่วนสูง โดยเราคาดว่านักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมา
ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2021 เป็นต้นไป 

 

U.S. Equity: Overweight  แม้ว่าตลาดจะมีความกังวลกับเงินเฟ้อ
ซึ่งเรามองปัจจัยดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว ประกอบกับการ
ประกาศนโยบายของไบเดนและอัตราการฉีดวัคซีนในอเมริกาทิ่เกิน
กว่าครึ่งของประชากร นอกจากนี้ไบเดนยังมีการประกาศว่าจะให้มี
การฉีดครอบคลุมในกลุ่มแรงงานและผู้ใหญ่ให้ได้ในช่วงกลางปี ซึ่ง
ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ดีมากยิ่งขึ้น 

 

Europe Equity: Neutral หลังสหรัฐอเมริกามีการฉดีวัคซีน
ได้เร็วกว่าที่คาด จึงส่งผลให้ประเทศยุโรปมีความเป็นไปได้
เป็นล าดับถัดไปที่จะได้รับวัคซีนและท าให้การเปิดเมืองนั้น
เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 โดยเราเน้นการลงทุนใน
กลุ่ม Luxury product ซึ่งจะได้รับผลบวกโดยตรงจากการ
เป ิด เม ืองและความเป ็น ไปได ้ท ี ่ จ ะ เก ิดการท  าว ัคซีน
พาสปปอร์ตมากยิ่งขึ้น 

 

Japan Equity: Overweight ปรับเพิ่มน ้าหนักการลงทุนในตลาด
หุ้นญี่ปุ ่น หลังจากการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรอย่างน้อย 
50% ในขณะที่ดัชนี NIKKEI นั้นไม่ได้มีการตอบสนองจากประเด็น
ดังกล่าวเท่าใดนัก โดยเราคาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะเริ่มกลับมาฟื้น
ตัวในลักษณะเดียวกับประเทศในกลุ่มยุโรป ส่งผลให้การลงทุนใน
ญี่ปุ่นนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 

China Equity:  Neutral จากปัจจ ัย 1.Regulatory risk ที่
สุดโต่งจนเกินไป กดดันการเติบโตกลุ่ม New economy, 2.
การขยับMortgage rateที่สูงขึ้น สะท้อนถึงความกังวลด้าน
ราคาของบ้านอีกครั ้ง ,3 ค่าเง ินหยวนเริ ่มมีสัญญาณ 
bottom-out จากการแข็งค่าของ Dollar ในช่วงต่อจากนี้  

Emerging Equity: Slightly Overweight เพิ่มน ้าหนักการลงทุน 
หลังจาก Valuation เริ ่มน่าสนใจมากขึ้น จากการปรับตัวลดลง
กรณีโคโรน่าไวรัสในช่วงที่ผ่านมา และเราคาดว่าตลาดจะเริ่มฟื้น
ตัวขึ้นตามความคืบหน้าการแจกจ่ายวัคซีนในหลายภูมิภาค 

 

Gold: Underweight เรามีมุมมองเชิงลบมากขึ้นต่อราคา
ทองค าหลังผลการประชุม FED เดือนมิถุนายนออกมา 
สะท้อนให้เห็นถึงการฟิ ้นตัวของเศรษฐกิจโลกที ่มีความ
แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ท าให้ภาพของอุปสงค์ความต้องการใน
สินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มลดลงตามล าดับ 

 

Oil : Neutral เราปรับค าแนะน าลงทุนเท่ากับตลาด ยังคงมุมมอง
ลงทุนเท่ากับตลาด จาก PMI โลกที่ฟื้นตัวขึ้นทั้งในและนอกสหรัฐฯ
โดยเรามีมุมมองเป็นบวกในระยะสั้นจากแนวโน้มการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลก 

 

Property Fund/REITs/IFF : Underweight ปรับลดน ้าหนัก
ลงสู่ระดับลงทุนน้อยกว่าตลาดจากสถานการณ์และทิศทาง
ของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจะท าให้สินทรัพย์ดังกล่าวได้รับแรง
กดดันโดยตรงจากการใช้ Tapering policy ของ FED  

Thai Fixed Income : Neutral เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสาร
หนี้ภาคเอกชน โดยเน้น duration ระยะกลางและเน้นการลงทุนใน
ตลาดเกิดใหม่เพิ่มเติมมากขึ้น และปรับลดตราสารหนี้ภาครัฐลงทั้ง 
DM และ EM จากความสามารถในการกระจายความเสี่ยงที่ลดลง
ตลอดจนการให้ผลตอบแทนท่ีอยู่ในระดับที่ต ่า 

 
 
 

Overall DM portion NT NT

U.S. OW OW

Europe NT NT

Japan OW OW

Overall EM portion UW UW

China NT NT

Korea OW OW

India UW UW

Thailand UW UW

Liquidity 1 year Deposit OW OW

Government Bond UW UW

DM UW UW

EM UW UW

Corporate Bond OW OW

DM OW OW

EM OW OW

Global REIT UW UW

Gold UW UW

Neutral Overweight

Alternative 

asset

Asset Class Selection Old New

Foreign Equity

Fixed Income

Underweight
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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 investment 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 investment decisions. 

บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที  จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป โดยจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนอันเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชี้น าให้ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บทวิเคราะห์ฉบับนี้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม และขอให้นักลงทุนใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที่ 02 351 1800 

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019 
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. 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย( IOD) 
ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนั้น ผลส ารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินการของ
บริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้ค าแนะน าในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้
วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลส ารวจนี้ 
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลส ารวจดังกล่าว 

KTBST: ความหมายของค าแนะน า 
“ซือ้” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต ่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทนขั้นต ่า 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 
“ถอื” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต ่ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทนระหว่าง 0% - 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 
“ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน  สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน )ไม่รวมเงินปันผล(  
หมายเหตุ : ผลตอบแทนท่ีคาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลงในขณะน้ัน 

 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 and excludes dividend yields. 


