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หุ้นเด่นประจ ำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2565 

ชื่อหุ้น EPS 
(บำทต่อหุ้น) 

P/B 
(เท่ำ) 

รำคำ 
(บำทต่อหุ้น) 

รำคำเป้ำหมำย 
(บำทต่อหุ้น) 

PTTEP 18.6 1.5 161.50 190.00 
แนวโน้มผลประกอบการ 2Q65 ยังคงได้รับปัจจัยบวกหนุนจากราคาขาย
เฉลี่ยผลิตภัณฑ์ และยอดขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวัน ที่ปรับเพิ่ม โดยราคา     

แนวโน้มกำรลงทุนประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุน 
1 ก.ค. - ดัชนี PMI ภำคกำรผลิตของจีนจำกสถำบัน Caixin เดือน มิ.ย. 
1 ก.ค. - ดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI) เดือน มิ.ย. (คำดเพ่ิมขึ้น 8.4%YoY) 
6 ก.ค. - ดัชนี PMI ภำคกำรบริกำรจำกสถำบันไอเอสเอ็ม (ISM) เดือน มิ.ย. 
8 ก.ค. - อัตรำกำรว่ำงงำน เดือน มิ.ย. (คำดทรงตัวท่ี 3.6%) 
14 ก.ค. - ดัชนีรำคำผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ เดือน มิ.ย.  
15 ก.ค. - รำยงำน GDP ในช่วง 2Q65 ของจีน (คำดขยำยตัว 4.4%YoY) 
21 ก.ค. - กำรประชุมธนำคำรกลำงยุโรป (ECB) 
26-27 ก.ค. - กำรประชุมของคณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยกำรเงิน (FOMC) ของธนำคำรกลำงสหรัฐ (เฟด) 

กลยุทธ์กำรลงทนุในเดือน กรกฎำคม 2565 
เรำคำดว่ำ SET ในเดือน ก.ค. 65 จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,520-1,600 จุด  (แนวต้ำน 1,520/1,540 จุด และแนวรับ 
1,580/1,600 จุด)  
เรำมองว่ำเดือน ก.ค. จะเป็นเดือนที่ตลำดหุ้นซึมซับปัจจัยเสี่ยง ทั้งจำกเงินเฟ้อท่ัวโลกที่ใกล้จุดสูงสุด กำรด ำเนินนโยบำย
กำรเงินที่เข้มงวดมำกขึ้นของธนำคำรกลำงทั่วโลก โดยธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ซึ่งเรำคำดว่ำกำรประชุมรอบเดือน ก.ค. 
จะยังคงปรับอัตรำดอกเบี้ยขึ้น 75bps ก่อนจะปรับขึ้นในอัตรำที่ลดลงเหลือ 50bps ในกำรประชุมรอบเดือน ก.ย. และ
เหลือ 25bps ในรอบเดือน พ.ย. และ ธ.ค. ตำมล ำดับ ท ำให้เรำคำดว่ำตลำดหุ้นในช่วงต้นเดือน ก.ค. จะยังคงมีแนวโน้ม
ผันผวน จำกควำมกังวลต่อภำวะ Stagflation จำกผลของ US Bond Yield ที่กลับมำเร่งตัว รำคำน้ ำมันดิบที่ปรับเพิ่ม 
และควำมกังวลต่อภำพรวมเศรษฐกิจ จะเป็นปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ต้องติดตำมตัวเลขเงินเฟ้อ และมุมมอง
ต่อกำรด ำเนินนโยบำยทำงกำรเงิน หำกไม่มีสัญญำณที่ hawkish มำกกว่ำที่คำด เรำมองช่วงกลำงถึงปลำยเดือน จะ
เป็นจังหวะที่ดีของกำรลงทุนรอบใหม่ ขณะที่ปัจจัยหนุนในประเทศยังถูกคำดหวังเรื่อง Election Rally และประเด็น
กำรเปิดเมืองเปิดประเทศ ซึ่งจะท ำให้หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว และ Domestic Play ยังคงน่ำสนใจ  
กลยุทธ์กำรลงทุน เรำให้น้ ำหนักกำรลงทุนหุ้นในพอร์ต 40%-50% เลือกหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้ำ อย่ำง RATCH EGCO 
CKP GULF GPSC และ BGRIM และหุ้นในกลุ่มโรงพยำบำล เรำเลือก BH และ BDMS หุ้นใน Theme เปิดเมืองเปิด
ประเทศ เรำเลือก AOT BAFS BEM ERW MINT SHR และ VRANDA และหุ้นส่งออกกลุ่มอำหำร เรำเลือก TU CPF 
GFPT TFG และ ASIAN ที่ได้ประโยชน์จำกภำวะขำดแคลนอำหำรทั่วโลก และค่ำเงินบำทอ่อนค่ำ  
หุ้นเด่นเดือน ก.ค. 65 ได้แก่ PTTEP BCP TOP และ BAFS  
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หุ้นเด่นประจ ำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2565 
ขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ ได้ประโยชน์จากราคาน ้ามันดิบดูไบ 2Q65 อยู่ที่ 108 
เหรียญต่อบาร์เรล เพิ่มขึ น 13.2%QoQ และเพิ่มขึ น 61.6%YoY ขณะที่
ยอดขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันยังคงปรับเพิ่มจาก 1Q65 ที่ผ่านมา 
Sentiment เชิงบวกยังหนุนการเติบโตของผลประกอบการต่อเนื่องจาก (1) 
แนวโน้มราคาน ้ามันดิบที่เราคาดว่าจะยังคงทรงตัวในระดับสูง จากความ
กังวลด้านอุปทานท่ีตึงตัว และ (2) ยอดขายที่ยังคงปรับเพิ่ม จากปริมาณขาย
ที่เพิ่มขึ นจากการเริ่ม PSC ฉบับใหม่ในโครงการเอราวัณ โครงการโอมาน 
บงกช และล่าสุดโครงการ Algeria HBR Phase 1 (PTTEP ถือหุ้น 49%) 
เริ่มด้าเนินการผลิตที่ระดับ 13,000 บาร์เรลต่อวัน (คาด Phase 2 เริ่มปี 
2569 ก้าลังผลิต 60,000 บาร์เรลต่อวัน)  
 

TOP 12.5 0.89 51.50 70.00 
ผลประกอบการ 2Q65 ยังมีปัจจัยหนุนจาก (1) ค่าการกลั่นท่ีแข็งแกร่ง โดย
ค่าการกลั่นสิงค์ โปร์  2Q65 อยู่ที่  21.5 เหรียญต่อบาร์ เรล เพิ่มขึ น 
170%QoQ และเพิ่มขึ น 950%YoY หลังค่าการกลั่นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก
ปรับเพิ่มได้แก่ ค่าการกลั่นน ้ามันเบนซิน อยู่ท่ี 35 เหรียญต่อบาร์เรล เพิ่มขึ น 
97%QoQ ค่าการกลั่นดีเซลอยู่ท่ี 43 เหรียญต่อบาร์เรล เพิ่มขึ น 120%QoQ
และค่าการกลั่นน ้ามันเครื่องบินอยู่ที่  39 เหรียญต่อบาร์เรล เพิ่ มขึ น 
142%QoQ และ (2) การรับรู้ Hedging loss ที่ลดลง ปัจจัยบวกเรื่องของ
ค่าการกลั่นที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง เพียงพอชดเชยปัจจัยลบจาก ส่วนต่าง
ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่อ่อนแอ การรับรู้ Stock Gain ที่ลดลง ผลกระทบ
จากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่า (Fx loss) ระยะยาวยังคงน่าสนใจ จากการเป็นหนึ่ง
ในโรงกลั่นที่ยังมีการขยายก้าลังกลั่น (ขยายก้าลังกลั่นเพิ่มจาก 275,000 
บาร์เรลต่อวัน เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน เริ่มปี 2566) สวนกระแสทั่วโลก
ในธุรกิจโรงกลั่นที่ไม่มีการลงทุนเพิ่ม โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่เกิด
สถานการณ์โควิด-19 ในภาวะที่อุปทานยังคงมีภาวะตึงตัว ท้าให้เราเชื่อว่าค่า
การกลั่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักจะยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปี
ข้างหน้า ด้าน Valuation ยังคงน่าสนใจ โดยปัจจุบันราคาหุ้น TOP ซื อขาย 
0.89xPBV เทียบเท่ากับ -1.5SD ต่้ากว่าเมื่อเทียบกับ Refinery Stand 
alone อย่าง SPRC ที่ซื อขายท่ี -0.5SD   
 

    

BCP 7.0 0.8 30.50 38.00 
แนวโน้มผลประกอบการ 2Q65 ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง แม้การรับรู้ปัจจัย
บวกจาก Stock gain ที่ลดลง จากกรอบการปรับขึ นของราคาน ้ามันดิบที่
จ้ากัด อย่างไรก็ตามผลประกอบการยังได้รับปัจจัยบวกจาก (1) ก้าไรจาก
ธุรกิจการกลั่นที่แข็งแกร่ง จากค่าการกลั่นและก้าลังกลั่นที่เพิ่มขึ น (2) ผล
ประกอบการกลุ่มสถานีบริการน ้ามันปรับเพิ่มจากการฟื้นตัวของค่า
การตลาด (3) ก้าไรจากธุรกิจไฟฟ้า (BCPG) ที่ปรับเพิ่ม จากก้าลังผลิตไฟฟ้า
ใหม่ท่ีเพิ่มขึ น และ (4) ก้าไรจากธุรกิจ E&P ที่แข็งแกร่งจากราคาน ้ามันดิบที่
ปรับเพิ่ม ราคาหุ้นยังมี Upside 21% แม้จะซื อในระดับที่สูงกว่าเมื่อเทียบ
กับกลุ่มโรงกลั่น แต่ BCP ยังม ีSentiment เชิงบวกจากธุรกิจอืน่ท่ีแข็งแกร่ง 
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หุ้นเด่นประจ ำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2565 
ทั ง E&P ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจสถานีบริการ ท้าให้ BCP ยังคงน่าสนใจใน
การลงทุน  
 

BAFS -0.05 3.6 28.00 35.00 
BAFS น่าสนใจจากแนวโน้มธุรกิจที่กลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะธุรกิจหลักที่ได้
ประโยชน์จากปริมาณเติมน ้ามันที่เพิ่มขึ นทั งจากสนามบินสุวรรณภูมิ  และ
ดอนเมือง รวมไปถึงปริมาณขนส่งน ้ามันเชื อเพลิงในช่วง 2Q65 ปรับเพิ่มขึ น 
เป็นปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของรายได้ ประกอบการการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมโควิด-19 มาตรการเปิดเมืองเปิดประเทศ เป็นปัจจัยหนุนทั งปริมาณ
การใช้น ้ามันทั งในประเทศ และสนามบิน คาดผลประกอบการ 2Q65 ยังคง
มีผลขาดทุน ในระดับ 140-150 ล้านบาท แต่เป็นภาพที่ฟื้นตัว YoY แม้จะ
หดตัว QoQ แต่เป็นผลจากการไม่มีรายได้เงินปันผลจากโรงไฟฟ้า และก้าไร
พิเศษ เหมือน 1Q65 ที่ผ่านมา แต่หากไม่นับ 2 รายการดังกล่าว ก้าไรจาก
การด้าเนินงานจะฟื้นตัวทั ง QoQ และ YoY  
 

    

ควำมเสี่ยง  
(1) PTTEP: รำคำน้ ำมันดิบท่ีผันผวน  
(2) TOP: ควำมผันผวนของค่ำกำรกลั่น และส่วนต่ำงรำคำปิโตรเคมี 
(3) BCP: ควำมผันผวนของค่ำกำรกลั่น และรำคำน้ ำมันดิบ  
(4) BAFS: ควำมไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก  
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รำยงำนกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำร (CGR) 
การเปิดเผยผลการส้ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) ในเรื่องการก้ากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance) นี เป็นการด้าเนินการตามนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการ
ก้ากับหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์ โดยการส้ารวจของ IOD เป็นการส้ารวจ และประเมินจากข้อมูลของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั น ผลส้ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน้าเสนอใน
มุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติ และมิได้มีการใช้ข้อมูลภายในในการ
ประเมิน อนึ่ง ผลการส้ารวจดังกล่าว เป็นผลการส้ารวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการก้ากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั น ดังนั น ผลการส้ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว ทั งนี  บริษัท
หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ้ากัด มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องของผลส้ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

Corporate Governance Report Rating (CG Score) ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหำคม 2564 
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Anti-Corruption Progress Indicator (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหำคม 2564)  

ได้รับกำรรับรอง CAC 

ได้ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วม CAC 

ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator 

 การเปิดเผยการประเมินดัชนีชี วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Progress 
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดท้าโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยส้านักงาน
คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี  เป็นการด้าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนส้าหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดง
ข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งอ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ้าปี แบบ (56-1) รายงานประจ้าปี แบบ(56-2) 
หรือในเอกสารหรือรายงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั น แล้วแต่กรณี ดังนั น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการน้าเสนอในมุมมอง
ของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และมิได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั น  ดังนั น ผลการประเมินจึงอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด ทั งนี บริษัทหลักทรัพย์  เอเชีย เ วลท์ 
จ้ากัด มิได้ยืนยันตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของผลการส้ารวจ 
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ค ำแนะน ำกำรลงทุน 
 
หุ้นรายตัว 
BUY   “ซื อ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่้ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%  
TRADING                 “เก็งก้าไร” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่้ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพื นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%  
TRADING BUY  “ซื อเก็งก้าไรระยะสั น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกในระยะสั น หรือมีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื นฐาน  
SELL   “ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพื นฐาน  
 
อุตสาหกรรม 
OVERWEIGHT  “ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด  
NEUTRAL   “ลงทุนเท่ากับตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด  
UNDERWEIGHT  “ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่้ากว่า ตลาด 

ฝ่ำยวิเครำะห์หลักทรัพย์ 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชยี เวลท์ จ ำกัด 

รายงานนี จัดท้าโดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จ้ากัด (“บริษัท”) บนพื นฐานของแหล่งข้อมูลที่
เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง บริษัทไม่อาจยืนยันข้อเท็จจริงหรือรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลดังกล่าวได้และทัศนะต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่า งดีที่จะ
น้าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์และตามมาตรฐานการวิเคราะห์   ทั งนี บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ใดๆ ซึ่งเกิดจากการกระท้า ละเว้นการกระท้า หรืองดเว้นการกระท้าอันอาจจะเกิดขึ นจากการใช้ข้อมูลบทวิเคราะห์ที่มีการ
เผยแพร่นี  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน  บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลบท
วิเคราะห์ที่ปรากฏข้างต้นนี  ห้ามมิให้ผู้ใดน้าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ท้าซ ้า น้าออกแสดงหรือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการและ/หรือช่องทางใดๆ ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากบริษัท ผู้ลงทุนควรท้าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวข้องก่อนการตัดสินใจซื อหรือขายหลักทรัพย์ 
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