
  

 

  
  

 
 

แนวโน้มการลงทุนประจ าเดือน มิถุนายน 2565 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
1. 2 มิ.ย. รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book)  
2. 3 มิ.ย. รายงานอัตราการว่างงานสหรัฐฯ (คาด 3.5%) 
3. 8 มิ.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. (คาดคงอัตราดอกเบ้ียนโยบาย)     
4. 9 มิ.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารยุโรป (คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย) 
5. 10 มิ.ย. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐฯ เดือน พ.ค. (คาดเพ่ิมขึ้น 0.2%MoM และเพ่ิมขึ้น 8.1%YoY) 
6. 15 มิ.ย. ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน  
7. 16 มิ.ย. การก าหนดอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (คาดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50bps)  
8. 16 มิ.ย. ประมาณการทางเศรษฐกิจโดย FOMC       
9. 17 มิ.ย. การก าหนดอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น  
10. 17 มิ.ย. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ยูโรโซน เดือน พ.ค. (คาดเพ่ิมขึ้น 7.5%YoY)  
11. 20 มิ.ย. การก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางจีน    

กลยุทธ์การลงทนุในเดือน มิถุนายน 2565
เราคาดว่า SET ในเดือน มิ.ย. 65 จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,585-1,665 จุด  (แนวต้าน 1,650/1,665 จุด และแนวรับ 
1,600/1,585 จุด)  
เรามองการลงทุนเดือน มิ.ย. ยังคงมีความผันผวนต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม Sentiment ต่อเนื่องจากปลายเดือน พ.ค. จะ
ยังท าให้สัปดาห์แรกของเดือน มิ.ย. มีปัจจัยบวกหนุนจาก ราคาน้ ามันดิบที่เพิ่มขึ้น Fund flow ที่ยังคงไหลเข้า SET 
และตลาดหุ้นในภูมิภาค และความกังวลที่เริ่มผ่อนคลาย ต่อการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด หลังรายงาน PCE ยัง
อยู่ในกรอบที่คาด ขณะที่ SET จะกลับมาผันผวน เพื่อรอดูตัวเลข CPI สหรัฐฯ เดือน พ.ค. ที่มีก าหนดรายงานวันที่  
10 มิ.ย. โดยเราคาดว่าจะยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า 8% ซึ่งจะท าให้ความกังวลต่อการที่เฟดจะไม่สามารถควบคุมเงินเฟ้อ
กลับมากดดันภาพรวมการลงทุนอีกครั้ง โดยในการประชุม FOMC 14-15 มิ.ย. คาดว่าเฟดจะข้ึนอัตราดอกเบี้ย 50bps 
ด้านการประชุม ECB ที่จะเกิดขึ้นวันที่ 9 มิ.ย. เราคาดว่า ECB จะยังคงอัตราดอบเบี้ย แต่จะมีการส่งสัญญาณในการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุม 21 ก.ค. เรามองจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมการลงทุนอีกครั้ง
ในช่วงกลาง ถึงปลายเดือน มิ.ย.  
กลยุทธ์การลงทุน เราให้น้ าหนักหุ้น 45% ของพอร์ต โดยยังคงมุมมองต่อ SET ที่ยังมีความเสี่ยงต่อความผันผวน เรา
แนะน า “เก็งก าไร” หุ้นในกลุ่มพลังงาน เลือก PTTEP SPRC และ TOP เป็นหุ้นเด่น รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มเดิมที่เรา
แนะน า โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่ Laggard เลือก ADVANC BH BDMS PTG SUSCO BEM CK SEAFCO GPSC BGRIM 
และ CPALL หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว เราเลือก AOT 
BAFS MINT CENTEL SHR VRANDA BH BDMS AMATA และ WHA  
หุ้นเด่นเดือน มิ.ย. 65 ได้แก่ GPSC BGRIM และ PTG  
 



  

 

  
  

 
 

หุ้นเด่นประจ าเดือน ข้อมูลสถิติปี 2565 

ชื่อหุ้น EPS 
(บาทต่อหุ้น) 

P/B 
(เท่า) 

ราคา 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเป้าหมาย 
(บาทต่อหุ้น) 

BGRIM 0.68 2.4 34.50 42.00 
ปัจจัยบวกหนุนผลประกอบการ 2Q65 ฟ้ืนตัว QoQ เนื่องจากการรับรู้ก าลัง
ผลิตใหม่จากโครงการมาเลเซีย และมติ กกพ. ในการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร 
(ค่า Ft) รอบเดือน พ.ค. ถึง ส.ค. 65 ที่ 23.38 สตางค์ต่อหน่วย ท าให้ส่งผลดี
ต่อราคาขายไฟฟ้า ขณะที่ผลประกอบการในช่วง 2H65 จะมีปัจจัยบวกจาก
โครงการที่ทยอยเริ่มด าเนินการผลิตได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า SPP 
Replacement จ านวน 5 โครงการ ก าลังผลิตรวม 700 เมกะวัตต์ (ทดแทน
โรงไฟฟ้าโครงการเดิมที่หมดสัญญา รวมก าลังผลิต 564 เมกะวัตต์) เรามอง
เป็นบวกต่อรายได้ และอัตราก าไรขั้นต้น เนื่องจากโครงการ SPP ใหม่จะ
ช่วยลดอัตราการใช้ก๊าซลงไปได้ถึง 15% บริษัทมีเป้าหมายก าลังผลิต เติบโต
เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 1,000 เมกะวัตต์ในปี 2565 เรามอง BGRIM มีความ
น่าสนใจจากราคาหุ้นที่ Laggard หลังราคาหุ้นในปี 2565 ลดลงกว่า 17% 
ลดลงมากกว่า SET ที่ปรับลดลง 1.1% จากผลของต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น 
เรามองว่าราคาหุ้นสะท้อนความเสี่ยงต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นไปหมดแล้ว ขณะที่การ
ปรับขึ้นค่า Ft รวมถึงก าลังผลิตที่เพิ่มต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี จะท าให้ 
BGRIM กลับมาน่าสนใจในการลงทุน 
 

    

GPSC 2.0 1.6 67.25 78.00 
เราคาดว่าก าไรสุทธิ 1Q65 จะเป็นจุดต่ าสุดของปี 2565 ขณะที่แนวโน้มผล
ประกอบการ 2Q65 จะกลับมาฟื้นตัวจาก (1) รายได้ขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 
หลังโรงไฟฟ้า Glow Energy Phase 5 กลับมาเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเต็ม
ก าลังอีกครั้ง ตั้งแต่ มี.ค. (2) การปรับขึ้นค่า Ft ในช่วงเดือน พ.ค. ถึง ส.ค. 
65 ช่วยหนุนผลประกอบการ 2Q65 และลดผลกระทบจากต้นทุนค่าก๊าซฯ 
และถ่านหิน ที่ปรับขึ้นได้บางส่วน ซึ่งจะสะท้อนในอัตราก าไรขั้นต้นที่ปรับ
เพิ่ม และ (3) การรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน Avaada Energy ใน
อินเดีย ที่ เพิ่มขึ้น จากการทยอยเริ่มหน่วยผลิตใหม่ต่อเนื่อง + การ 
Refinance ท าให้ต้นทุนทางด้านการเงิน ปรับตัวลดลง ราคาหุ้นถูกกดดัน
จากปัจจัยด้านราคาต้นทุนเช้ือเพลิงที่ปรับเพิ่ม ทั้งราคาก๊าซฯ และถ่านหิน 
แต่เราเช่ือว่าแนวโน้มของราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วง 2H65 จะเริ่ม
ปรับลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการที่
จะเริ่มรับรู้ในช่วงที่เหลือของปี 2565 ถึงต้นปี 2566 ได้แก่ โรงไฟฟ้า SPP 
Glow Energy เฟส 2 ก าลังผลิต 192 เมกะวัตต์ คาด COD ในช่วง 4Q65 
ส่วนโครงการ Energy Recovery Unit (ERU) ก าลังผลิต 250 เมกะวัตต์ 
คาดเริ่มปลายปี 2565 หรือต้นปี 2566 ท าให้เราคาดหมายจะเห็นแนวโน้ม
ผลประกอบการฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2565 ในส่วนของ
แผนการลงทุน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง ขนาดก าลังการ
ผลิตรวม 595 เมกะวัตต์ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี กับ บริษัท Taiwan 
Power Company (GPSC ถือหุ้นในสัดส่วน 25%) จะเพิ่มสัดส่วนพลังงาน
หมุนเวียนให้กับบริษัทอีก 149 เมกะวัตต์ คาดได้ข้อสรุปภายในปี 2565 
 

    



  

 

  
  

 
 

หุ้นเด่นประจ าเดือน ข้อมูลสถิติปี 2565 

ชื่อหุ้น 
EPS 

(บาทต่อหุ้น) 
P/B 
(เท่า) 

ราคา 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเป้าหมาย 
(บาทต่อหุ้น) 

PTG 0.85 2.2 14.60 18.50 
คาดแนวโน้มผลประกอบการ 2Q65 ฟื้นตัวต่อเนื่องจาก (1) ความต้องการใช้
น้ ามันที่เพิ่มขึ้น (2) ค่าการตลาดที่ปรับเพิ่ม โดยเราคาดว่าอยู่ที่ระดับ 1.70-
1.80 บาทต่อลิตร และ (3) การขยายสถานีบริการน้ ามันอย่างต่อเนื่อง 
ภาพรวมธุรกิจได้ประโยชน์จากภาครัฐฯ ในการผ่อนคลายมาตรการ 
ล๊อกดาวน์ การเปิดเทอม และการ WFH ที่ลดลง โดยในปี 2565 ตั้งเป้าหมาย 
เปิดสถานีบริการน้ ามันที่ 2,010 สาขา Non-oil เพิ่มขึ้นเป็น 1,572 สาขา 
แบ่งเป็น LPG and MIX จ านวน 252 สาขา และ F&B CVS and Services 
จ านวน 1,320 สาขา ด้วยเงินลงทุน 3-4,000 ล้านบาท ส่วนความคืบหน้า
การน าบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีการชะลอการยื่น 
ไฟลิ่ง ธุรกิจจ าหน่ายก๊าซ LPG ภายใต้บริษัท แอตลาส เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ต่อ 
ก.ล.ต. ไปเป็นปลายปี 2565 แต่ธุรกิจปาล์มคอมเพล็กซ์ คาดว่าจะยื่นไฟลิ่ง
ในช่วงปลาย 2Q65 ถึงต้น 3Q65 ตามก าหนดเดิม โดยคาดจะสามารถเข้า 
listed ภายในปี 2565 ด้านราคาหุ้น Laggard หลังราคาหุ้นในปี 2565 
ลดลงกว่า 2.7% ลดลงมากกว่า SET ที่ปรับลดลง 1.1% จากผลของ
มาตรการควบคุมราคาขายปลีกราคาน้ ามันดีเซล กดดันค่าการตลาด เรามอง
ว่าราคาหุ้นสะท้อนความเสี่ยงไปหมดแล้ว ขณะที่ปัจจุบันราคาขายปรับขึ้น
สะท้อนต้นทุนน้ ามันที่เพิ่นขึ้น ประกอบกับภาครัฐฯ ปรับเพิ่มเพดานราคา
น้ ามันดีเซล ท าให้ค่าการตลาดปรับเพิ่ม + มาตรการเปิดประเทศ จะท าให้ 
PTG กลับมาน่าสนใจในการลงทุน  
 

    

ความเสี่ยง  
(1) BGRIM: ต้นทุนเช้ือเพลิง ที่ปรับเพิ่มข้ึน กดดันอัตราก าไรข้ันต้น  
(2) GPSC: ต้นทุนเช้ือเพลิงท้ังก๊าซฯ และถ่านหิน ปรับเพิ่มข้ึน กดดันอัตราก าไรข้ันต้น 
(3) PTG: มาตรการของภาครัฐฯ ในการควบคุมราคาขายปลีก และราคาน้ ามันท่ีปรับเพิ่ม กดดันยอดขายน้ ามัน  
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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 



 
 

CG Report 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 าโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการด าเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยั่งยืนส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันท่ีเกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดง
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 ากดั มิได้

ยืนยันตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของผลการส ารวจ 
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ค าแนะน าการลงทุน 
 
หุ้นรายตัว 
BUY   “ซ้ือ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%  
TRADING                 “เก็งก าไร” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%  
TRADING BUY  “ซ้ือเก็งก าไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกในระยะสั้น หรือมีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน  
SELL   “ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน  
 
อุตสาหกรรม 
OVERWEIGHT  “ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด  
NEUTRAL   “ลงทุนเท่ากับตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด  
UNDERWEIGHT  “ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ ากว่า ตลาด 

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

รายงานนี้จัดท าโดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียเวลท์ จ ากัด (“บริษัท”) บนพ้ืนฐานของแหล่งข้อมูลที่
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 าซ้ า น าออกแสดงหรือเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยวิธีการและ/หรือช่องทางใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากบริษัท ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นใดที่เก่ียวข้องก่อนการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 
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บริษัทหลักทรัพย์ เอเชยี เวลท์ จ ากัด 


