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หุ้นเด่นประจำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2565 

ชื่อหุ้น EPS 2565 
(บาทต่อหุ้น) 

P/B 
(เท่า) 

ราคา 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเป้าหมาย 
(บาทต่อหุ้น) 

แนวโน้มการลงทุนประจำเดือน สิงหาคม 2565 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
1 ส.ค. - ดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือน ก.ค. ของจีน อังกฤษ และสหรัฐฯ   
3 ส.ค. - ดัชนี PMI ภาคการผลิต เดือน ก.ค. ของเยอรมนี 
4 ส.ค. – การประชุม BOE 
5 ส.ค. – การจ้างงานนอกภาคการเกษตร เดือน ก.ค. (คาด 2.3 แสนต าแหน่ง) และอัตราการว่างงาน เดือน ก.ค. (คาด 3.6%) 
7 ส.ค. – ดุลการค้าของจีน (คาดเกินดุล 7.57 หมื่นล้านเหรียญ)  
10 ส.ค. – รายงานเงินเฟ้อ (CPI) ของจีน และสหรัฐฯ เดือน ก.ค. (คาด CPI ของสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 8.8%YoY) 
11 ส.ค. – ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)  
12 ส.ค. – รายงาน GDP ในช่วง 2Q65 ของอังกฤษ / ดัชนีควมเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิแกน เดือน ส.ค.  
15 ส.ค.- รายงาน GDP ในช่วง 2Q65 ของญ่ีปุ่น และไทย (ญี่ปุ่นคาดหดตัว 1.8%YoY ไทยคาดขยายตัว 2.1%YoY)  
15 ส.ค. – ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน (คาดขยายตัว 4.1%YoY) 
25-27 ส.ค. –  การประชุม The Economic Policy Symposium ที่  Jackson Hole สหรัฐฯ  
 

กลยุทธ์การลงทนุในเดือน สงิหาคม 2565 

เราคาดว่า SET ในเดือน ก.ค. 65 จะเคลื่อนไหวในกรอบ  1,485-1,560 จุด  (แนวต้าน 1,545/1,560 จุด และแนวรับ 
1,505/1,485 จุด) 
Key Factor ที่เราคาดหมายจะเห็น ในเดือน ส.ค. 65 คือ (1) สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่คลี่ยคลาย และ (2) 
สัญญาณเชิงบวกในการด าเนินนโยบายการเงินของเฟด ที ่คาดว่าจะออกมาในช่วงปลายเดือน หลังการประชุม 
Jackson Hole Symposium ระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค. เราคาดว่า SET ในช่วงต้นเดือน ก.ย. จะยังมีแรงกดดันจาก
ภาวะเงินทุนไหลออก ค่าเงินบาทอ่อนค่าค่อนเอง และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของไทย ที่เราคาดว่า กนง. จะปรับขึ้น
ในการประชุม 10 ส.ค. ที่ระดับ 25bps โดยมีแนวรับที่ระดับ 1,505-1,485 จุด เป็นโซนทยอยสะสมหุ้น รวมไปถึงการ
คาดหมายที่จะเห็นสัญญาณเชิงบวกจากการประชุม Jackson Hole Symposium  
กลยุทธ์การลงทุน เราปรับเพิ่มน ้าหนักจาก 40% เป็น 50% โดยให้น ้าหนักหุ้น Laggard Play หุ้น Defensive ที่เรา
แนะน าก่อนหน้านี้อย่าง RATCH EGCO CKP GULF GPSC  BH และ BDMS และหุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2H65 
ฟื ้นตัวแข็งแกร่ง ได้แก่ CKP GFPT TFG BEM CENTEL CPN BCP PTTGC รวมถึงหุ ้นใน Theme เปิดเมืองเปิด
ประเทศ เราเลือก AOT BAFS BEM ERW MINT SHR และ VRANDA และหุ้นส่งออกกลุ่มอาหาร เราเลือก TU CPF 
GFPT TFG และ ASIAN ที่ได้ประโยชน์จากภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลก และค่าเงินบาทอ่อนค่า  
หุ้นเด่นเดือน ก.ค. 65 ได้แก่  GULF ADVANC BGRIM และ PTG 
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GULF 1.2 5.24 47.00 55.00 

แนวโน้มก ำไรสุทธิ 2Q65 ยังมีโอกำสอ่อนตัว QoQ จำกผลของค่ำเงินบำทที่
อ่อนค่ำ อย่ำงไรก็ตำมธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ซึ ่งเป็นธุรกิจหลักจะยังแข็งแกร่ง
ต่อเนื่อง จำกกำรรับรู้ก ำไรจำก GSRC หน่วย 3 ที่เริ่ม มี.ค. 65 จะรับใน 
2Q65 เต็มไตรมำส รวมไปถึงส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน INTUCH ที่
เพิ่มขึ้น เรำชอบแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทในอนำคต ทั้งธุรกิจหลักที่ยัง
ได้ประโยชน์จำกแผน PDP ทั ้งในและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศ
เวียดนำม เพิ่มโอกำสในกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำน
หมุนเวียน และโครงกำร LNG to power เรำยังคำดหมำยจะเห็นกำร
ประกำศลงทุนใหม่ในโครงโรงไฟฟ้ำ ในช่วง 2H65 เพิ่ม ท ำให้ควำมน่ำสนใจ
ในกำรลงทุนเพิ่มขึ้น  
 

    

ADVANC 9.6 7.02 198.00 250.0 

Market Consensus ประเมินก ำไรสุทธิ 2Q65 ไว้ที่ 6.5-6.8 พันล้ำนบำท 
ปรับเพิ่มขึ้น QoQ แต่ลดลง YoY ก ำลังซื้อในประเทศท่ีลดลง จำกผลกระทบ
ของเงินเฟ้อ รวมไปถึงภำวะกำรแข่งขันในธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูง สะท้อน
จำก ARPU ที ่ลดลง แม้จะได้ประโยชน์ทำงอ้อมจำกกำรเปิดเมือง เปิด
ประเทศ รวมไปถึงงำน Mobile expo และกำรออก Package ร่วมกับ 
Disney Plus แนวโน้มผลประกอบกำรในช่วง 2H65 ยังเป็นบวก แม้ธุรกิจ
จะยังมีภำวะกำรแข่งขันที่รุนแรงต่อเนื่อง แต่ยังได้ประโยชน์จำกนโยบำยเปดิ
ประเทศ เพ่ิมฐำนลูกค้ำให้กับบริษัท  

    

BGRIM 0.68 3.00 38.25 45.00 

คำด 2Q65 ยังคงลดลง YoY แต่ฟื้นตัว QoQ จำกฐำนต ่ำใน 1Q65 ที่ผ่ำนมำ 
รวมไปถึงกำรปรับขึ้นค่ำ Ft อีก 23.38 สตำงค์ ตั้งแต่ พ.ค. โดยเรำคำดว่ำ 
1Q65 จะเป็นจุดต ่ำสุดของปี 2565 แนวโน้มก ำไรปี 2565 คำดอยู่ที่ 1,855 
ล้ำนบำท ลดลง 18%YoY แต่จะกลับมำฟื้นตัวในปี 2566 ที่ 2,780 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้น 50%YoY ติดตำมแนวโน้มกำรปรับค่ำ Ft ในรอบ ก.ย.-ธ.ค. 
คำดมีโอกำสปรับขึ้นอีก 68.66-114.36 สตำงค์ต่อหน่วย (ค่ำไฟปรับขึ้นเป็น 
4.7176-5.1736 บำท) เป็นปัจจัยหนุนผลประกอบกำรฟื้นตัวชัดเจนในช่วง 
2H65 โครงกำร SPP Replacement ที่ทยอยเริ ่มด ำเนินกำรผลิต จะลด
ควำมเสี่ยงด้ำนต้นทุน โดย BGRIM ได้เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ (COD) 
โครงกำรโรงไฟฟ้ำใหม่ ก ำลังกำรผลิตติดตั้ง 140 เมกะวัตต์ เพื่อทดแทน
โรงไฟฟ้ำเดิม ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตติดตัง้ 103 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.65 
โครงกำร BPLC1R เป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมที่ทดแทน
โรงไฟฟ้ำเดิม (SPP Replacement) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี มีสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 30 เมกะวัตต์กับ กฟผ. เป็นระยะเวลำ 
25 ปี และส่วนท่ีเหลือเป็นกำรท ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำระยะยำวกับ
ลูกค้ำอุตสำหกรรมภำยในนิคมอุตสำหกรรมดงักล่ำว โครงกำร BPLC1R เป็น
โครงกำรที่ 1 จำกทั้งหมด 7 โครงกำร ซึ่งจะมีก ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 700 
เมกะวัตต์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที ่มีประสิทธิภำพสูง คำดว่ำโครงกำร
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โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมที่ทดแทนโรงไฟฟ้ำเดิมจะช่วยลดปริมำณกำรใช้
ก๊ำซธรรมชำติต่อหน่วยลงจำกเดิม 15% โดยอีก 6 โครงกำร ทยอยเริ่ม 
2H65 ได้แก่ ABP1 (50.7%) และ ABP2 (51.2%) ในนิคมอุตสำหกรรมอัม
ตะ เริ่ม ก.ย. 54 BGPM1 (70%) และ BGPM2 (70%) ในนิคมอุตสำหรรม 
WHA เร ิ ่ม ธ.ค. 65 และBGPAT2 และ BGPAT3 (70%) อ่ำงทอง เร ิ ่มปี 
2566 
 

PTG 0.95 2.65 14.30 18.5 

เรำคำดว่ำบริษัทจะมีก ำไรสุทธิอยู่ที่ 360 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 125%QoQ แต่
ลดลง 27.7%YoY เป็นผลมำจำกยอดขำยน ้ำมันเพิ่ม 8.2%QoQ เพิ่มขึ้น 
6.5%YoY และค่ำกำรตลำดอยู่ที่ 1.75 บำทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจำก 1.7 บำทต่อ
ลิตร แรงกดดันลดลง หลังมีกำรทยอยปรับเพิ่มเพดำนรำคำน ้ำมันดีเซล 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด-19 ในประเทศที่ไม่รุนแรงเพิ่มเติม ลด
ควำมเสี่ยงต่อกำรปิดเมือง หนุนยอดขำย และค่ำกำรตลำดใน 2H65 โดยเรำ
คำดว่ำแนวโน้มค่ำกำรตลำดในช่วง 2H65 จะอยู่ในกรอบ 1.7-1.8 บำทต่อ
ล ิตร ควำมชัดเจนในกำร Spin-off บริษ ัทในกลุ ่มได้แก่ ธ ุรก ิจ Palm 
Complex และธุรกิจ LPG จะชัดเจนในช่วง 2H65  

    

ความเสี่ยง  
(1) GULF: (ราคาเป้าหมาย IAA Consensus) – การหยุดซ่อมนอกแผนของธุรกิจผลิตไฟฟ้า ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการปรับเพิ่มข้ึนของอัตราดอกเบี้ย 
(2) ADVANC: (ราคาเป้าหมาย IAA Consensus) – การลงทุนขนาดใหญ่ (การลงทุนใน 5G และการลงทุนใน TTTBB และ JASIF) และการแข่งขันของธุรกิจท่ีรุนแรง 
(3) BGRIM: ความผันผวนของราคาเช้ือเพลิงในตลาดโลก กระทบต้นทุนการผลิต 
(4) PTG: ความผันผวนของราคาน ้ามันดีเซล และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนน าไปสู่การปิดเมืองอีกคร้ัง  
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Corporate Governance Report Rating (CG Score) ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 

รายงานการประเมินการก ากับดูแลกิจการ (CGR) 
กำรเปิดเผยผลกำรส ำรวจของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  (IOD) ในเรื่องกำรก ำกับดูแล
กิจกำร (Corporate Governance) นี้เป็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดลักทรัพย์ โดยกำรส ำรวจของ IOD เป็นกำรส ำรวจ และประเมินจำกข้อมูลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีกำรเปิดเผยต่อ
สำธำรณะ และเป็นข้อมูลทีผู้ลงทุนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ ดังนั้น ผลส ำรวจดังกล่ำวจึงเป็นกำรน ำเสนอใน
มุมมองของบุคคลภำยนอก โดยไม่ได้เป็นกำรประเมินกำรปฏิบัติ และมิได้มีกำรใช้ข้อมูลภำยในในกำร
ประเมิน อนึ่ง ผลกำรส ำรวจดังกล่ำว เป็นผลกำรส ำรวจ ณ วันที่ปรำกฏในรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร
บริษัทจดทะเบียนไทยเท่ำนั้น ดังนั้น ผลกำรส ำรวจจึงอำจเปลี่ยนแปลงได้ภำยหลังวันดังกล่ำว ทั้งนี้ บริษัท
หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงควำมถูกต้องของผลส ำรวจดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 
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Anti-Corruption Progress Indicator (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564)  

ได้รับการรับรอง CAC 

ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC 

ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator 

 กำรเปิดเผยกำรประเมินดัชนีช้ีวัดควำมคืบหน้ำกำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress 
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดท ำโดยสถำบันที่เกี ่ยวข้องซึ่งมีกำรเปิดเผยโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์นี้ เป็นกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย และตำมแผนพัฒนำควำมยั่งยืนส ำหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลกำรประเมินดังกล่ำว สถำบันที่เกี่ยวข้องอำศัยข้อมูลที่ได้รับจำกบริษัทจดทะเบียนตำมที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดง
ข้อมูลเพื่อกำรประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้ำงอิงข้อมูลมำจำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี แบบ (56-1) รำยงำนประจ ำปี แบบ(56-2) 
หรือในเอกสำรหรือรำยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลกำรประเมินดังกล่ำวจึงเป็นกำรน ำเสนอในมุมมอง
ของสถำบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก โดยมิได้เป็นกำรประเมินกำรปฏิบัติของบริษัทจดทะบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และมิได้ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อกำรประเมิน 

เนื่องจำกผลกำรประเมินดังกล่ำวเป็นเพียงผลกำรประเมิน ณ วันท่ีปรำกฏในผลกำรประเมินเท่ำนั้น  ดงันั้น ผลกำรประเมินจึงอำจเปลี่ยนแปลง

ได้ภำยหลังวันดังกล่ำว หรือรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของผลประเมินดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ท้ังนี้บรษิัทหลักทรัพย์  เอเชีย เวลท์ จ ำกัด มิได้

ยืนยันตรวจสอบหรือรับรองควำมถูกต้องของผลกำรส ำรวจ 
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ค าแนะน าการลงทุน 
 
หุ้นรำยตัว 
BUY   “ซ้ือ” เนื่องจำกรำคำปัจจุบัน ต ่ำกว่ำ มูลค่ำตำมปัจจัยพื้นฐำน โดยคำดหวังผลตอบแทน 10%  
TRADING                 “เก็งก ำไร” เนื่องจำกรำคำปัจจุบัน ต ่ำกว่ำ มูลค่ำตำมปัจจัยพื้นฐำน โดยคำดหวังผลตอบแทน 0% - 10%  
TRADING BUY  “ซ้ือเก็งก ำไรระยะสั้น” เนื่องจำกมีประเด็นที่มีผลบวกในระยะสั้น หรือมีแนวโน้มที่จะปรับประมำณกำร แม้ว่ำรำคำปัจจุบันจะสูงกว่ำมูลค่ำตำมปัจจัยพื้นฐำน  
SELL   “ขำย” เนื่องจำกรำคำปัจจุบัน สูงกว่ำ มูลค่ำตำมปัจจัยพื้นฐำน  
 
อุตสำหกรรม 
OVERWEIGHT  “ลงทุนมำกกว่ำตลำด” เนื่องจำกคำดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่ำ ตลำด  
NEUTRAL   “ลงทุนเท่ำกับตลำด” เนื่องจำกคำดหวังผลตอบแทนที่ เท่ำกับ ตลำด  
UNDERWEIGHT  “ลงทุนน้อยกว่ำตลำด” เนื่องจำกคำดหวังผลตอบแทนที่ ต ่ำกว่ำ ตลำด 

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

รำยงำนนี้จัดท ำโดยฝ่ำยวิเครำะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จ ำกัด (“บริษัท”) บนพื้นฐำนของแหล่งข้อมูลที่
เชื่อว่ำหรือควรเชื่อว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือ และ/หรือมีควำมถูกต้อง บริษัทไม่อำจยืนยันข้อเท็จจริงหรือรับรองควำมถูกต้องของ
ข้อมูลดังกล่ำวได้และทัศนะต่ำงๆ อำจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ บริษัทได้ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่จะ
น ำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง โดยอ้ำงอิงหลักเกณฑ์และตำมมำตรฐำนกำรวิเครำะห์   ทั้งนี้บริษัทไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำย
ใดๆ ซึ่งเกิดจำกกำรกระท ำ ละเว้นกำรกระท ำ หรืองดเว้นกำรกระท ำอันอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรใช้ข้อมูลบทวิเครำะห์ที่มีกำร
เผยแพร่นี้ ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่ำงรอบคอบในกำรตัดสินใจลงทุน  บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลบท
วิเครำะห์ที่ปรำกฏข้ำงต้นนี้ ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ท ำซ ้ำ น ำออกแสดงหรือเผยแพร่
ต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำด้วยวิธีกำรและ/หรือช่องทำงใดๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน โดยไม่ได้รับอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษร
จำกบริษัท ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษำข้อมูลของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนกำรตัดสินใจซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ 
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บริษัทหลักทรัพย์ เอเชยี เวลท์ จ ากัด 


