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หุ้นเด่นประจำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2565 

ชื่อหุ้น EPS 
(บาทต่อหุ้น) 

P/B 
(เท่า) 

ราคา 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเป้าหมาย 
(บาทต่อหุ้น) 

OSP 1.21 5.0 37.50 39.50 
เราคาดว่าผลประกอบการ 1Q65 ฟื้นตัว QoQ มีโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่อง โดย
ยอดขายเดือน ม.ค. 65 เติบโต YoY หลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ปี 
2565 บริษัทตั้งเป้าเติบโตจากตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดย

    

แนวโน้มการลงทุนประจำเดือน เมษายน 2565 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
1. 7 เม.ย. รายงานการประชุม FOMC    
2. 12 เม.ย. ผลการส ารวจการให้กู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ในยุโรป     
3. 13 เม.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารยุโรป      
4. 20 เม.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางจีน      
5. 21 เม.ย. รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) สหรัฐอเมริกา    
6. 22-24 เม.ย. การประชุม IMF  
7. 28 เม.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น  

กลยุทธ์การลงทนุในเดือน เมษายน 2565 

เราคาดว่า SET ในเดือน เม.ย. จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,600-1,695 จุด  (แนวต้าน 1,680/1,695 จุด และแนวรับ 
1,620/1,600 จุด) ปัจจัยกดดันภาพรวมการลงทุนเดือน เม.ย. อยู่ที่การคาดหมายผลการประชุมเฟด ระหว่างวันที่  
3-4 พ.ค. โดยเฉพาะความกังวลต่อการด าเนินนโยบายการเงินของเฟด โดยเฉพาะการท า QT (Quantitative 
Tightening) ซึ่งปัจจุบัน US Current Balance sheet อยู่ที่ 8.9 ล้านล้านเหรียญ กรณี Base case คาดว่าจะลดลง
เหลือ 8.5 ล้านล้านเหรียญ ภายในสิ้นปี 2565 และลดลงเหลือ 7.7 และ 7.0 ล้านล้านเหรียญ ภายในสิ้นปี 2566-2567 
แต่กรณีแย่สุดจะลดลงเหลือ 7.3 ล้านล้านเหรียญ ภายในสิ้นปี 2565 และลดลงเหลือ 6.0 และ 5.0 ล้านล้านเหรียญ 
ภายในสิ้นปี 2566-2567 ปัจจัยดังกล่าวจะยิ่งท าให้ Fund Flow ไหลกลับตลาดหุ้นสหรัฐฯ นอกจากนี้ภาพรวมตลาด
หุ้นในเดือน เม.ย. มีโอกาสปรับฐานลงต่อเนื ่อง ถือเป็นความเสี ่ยงกดดัน Sentiment การลงทุนในเดือน เม.ย. 
นอกจากนี้มุมมองต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด เราคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม
เดือน พ.ค. (3-4 พ.ค.) และการประชุมรอบเดือน มิ.ย. (14-15 มิ.ย.) ครั้งละ 50bps ซึ่งจะท าให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เฟด 6M65 อยู่ที่ 1.25% กลยุทธ์การลงทุน (1) แนะน ารอซื้อ หุ้นในกลุ่มธนาคาร เราเลือก KBANK BBL และ TTB 
และกลุ่มอุปโภคบริโภค และกลุ่มค้าปลีก HMPRO CPALL และ MAKRO และ (2) แนะน าลงทุน หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก
นโยบายผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศ เรามองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวและโรงพยาบาล เราเลือก AOT 
AAV ERW SHR BH และ BDMS (3) หุ้นในกลุ่มเครื่องดื่ม จาก Seasonal Demand เราเลือก SAPPE OSP และ CBG 
(4) หุ้นในกลุ่ม Defensive ได้แก่ ADVANC INTUCH BLA และ BEM และ (5) หุ้นในกลุ่ม Earnings Play ได้แก่ หุ้น
ในกลุ่มพลังงาน ในลักษณะเก็งก าไร โดยเน้นหุ้นในกลุ่มธุรกิจการกลั่น หุ้นเด่นในเดือน เม.ย. 2565 เราเลือก OSP BCP 
และ SPRC 
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หุ้นเด่นประจำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2565 

เน้นสินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าพรีเมียม มีแผนเปิดตัว M-150 สูตรใหม่ ใน
ราคาพรีเมียม 12 บาท รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตร (ยันฮี) ออกสินค้าใหม่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชง ล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับ Koikeya เซ็นสัญญาเป็น 
Distributor ให้กับสินค้า เริ่มในเดือน ม.ค. 65 และการเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของใช้ส่วนบุคคลอีกครั้ง หลังสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย ขณะที่
ตลาดต่างประเทศจะให้ความส าคัญกับตลาดเมียนมาร์ ลาว กัมพูชาและ
อินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าจะเห็นการเติบโตที่ดี รวมถึงมีแผนขยายผลิตภัณฑ์  
C-Vitt ไปยังลาวและกัมพูชา ด้านต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งราคาแก๊ส 
อลูมิเนียม และน ้าตาล คาดว่ากระทบจ ากัด เนื่องจากบริษัทได้ล็อกราคา
อลูมิเนียมไว้ถึงปลายปี 2565 แล้ว นอกจากน้ีบริษัทได้ปรับเพิ่มราคาขายกับ
ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ท าให้เรายังคงประมาณการก าไรสุทธิปี 2565 
เติบโต 11%YoY แนะน า “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 39.50 บาท อิง PER ที่ 
33 เท่า 

SPRC 1.21 1.1 9.85 12.00 
เรายังให้ค าแนะน า “ซื้อ” และให้ราคาเป้าหมายไว้ที ่ 12 บาท เรามอง  
2 ปัจจัยที่ท าให้ SPRC ยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุน (1) ราคาหุ้นที่ต ่า
กว่ากลุ่ม และสะท้อนปัจจัยลบจากเหตุเหตุการณ์น ้ามันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่น
ผูกเรือน ้าลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล หรือจุดขนถ่ายน ้ามันในทะเล (SPM) 
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 65 และ (2) ราคาน ้ามันดิบ และค่าการกลั่นที่กลับมา  
ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยปัจจุบันค่าการกลั่น (S-GRM) ในช่วง 1Q65QTD 
อยู่ที่ 7.7 เหรียญต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 26%QoQ และเพิ่มขึ้น 331%YoY 
โดยเฉพาะค่าการกลั่นน ้ามันเบนซิน น ้ามันดีเซล และน ้ามันเครื่องบิน ในช่วง 
1Q65QTD ที่ปรับเพิ่ม 15%QoQ 63%QoQ และ 42%QoQ ตามล าดับ 
การปรับเพิ่มขึ้นของราคาผลิตภัณฑ์ส าคัญ เป็นผลมาจากอุปทานน ้ามันที่  
ตึงตัว โดยเฉพาะข้อจ ากัดในการส่งออกน ้ามันดีเซลจากตะวันออกกลาง 
ขณะที่ความต้องการใช้ในภูมิภาคเอเซียและยุโรป ปรับเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการ
ด าเนินนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในหลายประเทศ ลดข้อจ ากัดใน
การเดินทาง ซึ่งเราจะเริ่มเห็นเพิ่มมากขึ้นในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า ปัจจัย
ดังกล่าวจะยิ่งเป็นปัจจัยหนุน Demand น ้ามัน โดยเฉพาะน ้ามันในกลุ่ม 
Middle Distillate ปัจจัยบวกข้างต้นเป็นปัจจัยหนุนผลประกอบการ 1Q65 
ขณะที่ภาพรวมปี 2565 เราคาดว่าบริษัทจะมีก าไรสุทธิอยู่ที่ 5.76 พันล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 21.4%YoY 
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หุ้นเด่นประจำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2565 

 

ชื่อหุ้น 
EPS 

(บาทต่อหุ้น) 
P/B 
(เท่า) 

ราคา 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเป้าหมาย 
(บาทต่อหุ้น) 

BCP 3.46 0.7 29.50 36.00 
เรามีมุมมองเป็นบวก แนวโน้มผลประกอบการ 1Q65 ที่แข็งแกร่ง จากการ
ฟื ้นตัวของธุรกิจการกลั ่น และธุรกิจ E&P จากค่าการกลั ่น และราคา
น ้ามันดิบที่ปรับเพิ่ม เพียงพอชดเชยก าไรจากธุรกิจไฟฟ้า ที่อ่อนแอตาม
ฤดูกาล และก าไรจากธุรกิจตลาด ที่ยังมีปัจจัยจ ากัดการฟื้นตัวจากมาตรการ
ของภาครัฐฯ ในการควบคุมราคาน ้ามันขายปลีกหน้าสถานีบริการ เราคาด
ว่าปี 2565 จะเป็นปีที ่ธุรกิจการกลั ่นของ BCP โดยเด่นจากผลของการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการกลั่นภายใต้โครงการ 3E ที่แล้วเสร็จตั้งแต่ต้นปี 
2564 ภายใต้ค่าการกลั่น S-GRM ที่อยู่ในระดับสูง จะยิ่งท าให้ BCP มีความ
สามรถในการใช้อัตราการกลั่นที่เต็มประสิทธิภาพ ท าให้เรายังคงแนะน า 
“ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 36 บาท 

    

ความเสี่ยง  
(1) OSP: ต้นทุนวัตถุดิบปรับสูงข้ึน และการปรับตัวเพิ่มข้ึนของภาษีเคร่ืองดื่ม 
(2) SPRC: ความผันผวนของราคาน ้ามันดิบและค่าการกลั่น  
(3) BCP:  ความผันผวนของราคาน ้ามันดิบและค่าการกลั่น ความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐฯ ในการควบคุมราคาขายปลีกน ้ามันในประเทศ 
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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 ซึง่อ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ 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 


