
  

 

 

   

 
  

 
 

หุ้นเด่นประจ ำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2564 

ชื่อหุ้น EPS 
(บำทต่อหุ้น) 

P/B 
(เท่ำ) 

รำคำ 
(บำทต่อหุ้น) 

รำคำเป้ำหมำย 
(บำทต่อหุ้น) 

ORI 1.42 1.3 7.60 8.80 
เรายังช่ืนชอบ ORI และเลือกเป็น Top Picks ส าหรับกลุ่มอสังหาฯ เนื่องจาก  
(1) เราประเมินเบื้องต้นว่าแนวโน้มผลประกอบการ 4Q63 จะเติบโตทั้ง YoY 
และ QoQ หลังมีการโอนที่แล้วเสร็จใหม่จ านวนมาก (2) ยอด Presales ทั้งปี 
63 อยู่ที่  2.56 หมื่นล้านบาท  สูงกว่าเป้าที่บริษัทตั้งไว้ 19% สะท้อนถึง
ความสามารถในการขายท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 (3) ผล
ประกอบการปี 64 มีแนวโน้มฟื้นตัว หนุนจาก Backlog ที่รองรับราว 65% ของ
ประมาณการยอดโอน และ (4) การลงทุนร่วมกับทาง JWD ในการรุกธุรกิจ 
โลจิสติกส์ จะเป็นปัจจัยในการหนุนฐานรายได้ประจ า นอกจากน้ียังมีเงินปันผลที่
สูงอยู่ระดับ 6.0-7.0% ต่อปี ท าให้เราแนะน า “ซื้อ” 

    

STA 4.77 1.7 30.00 38.00 
เราคาดก าไรสุทธิ 4Q63 เติบโต YoY และ QoQ ท าสถิติ New High อีกครั้ง 
เติบโตทั้งธุรกิจยางธรรมชาติและธุรกิจถุงมือยาง โดยมีปัจจัยหนุนจาก
อุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวช่วยหนุนธุรกิจยางธรรมชาติ ในปัจจุบันลูกค้ายาง
ล้อกลับมาด าเนินงานตามปกติแล้ว รวมถึงบริษัทได้รับค าสั่งซื้อไปจนถึงเดือน 
เม.ย. 64 ขณะที่ธุรกิจถุงมือยาง แม้จะมีข่าวการฉีดวัคซีนในหลายประเทศ แต่
ค าสั่งซื้อจากลูกค้าไม่ได้ลดลง และคาดว่า 1Q64 ยังสามารถปรับราคาขายเฉลี่ย
ถุงมือยางเพิ่ม QoQ ได้อีก เราเช่ือว่าบริษัทจะยังสามารถรักษาอัตราก าไรขั้นต้น
ในระดับสูงได้ เนื่องจากราคาต้นทุนปรับเพิ่มในอัตราที่น้อยกว่าการปรับเพิ่มของ
ราคาขายเฉลี่ยถุงมือยาง ขณะที่ดีมานด์ถุงมือยางทั่วโลกยังอยู่ในระดับสูง 
แนะน า “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 38.00 บาท 

 

 

   

แนวโน้มกำรลงทุนประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564 

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุน 
1. 3 ก.พ. กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของ กนง. 
2. 17 ก.พ. กำรประชุมของรัฐมนตรีคลังของยูโรโซน 
3. 22 ก.พ. กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรกลำงจีน  

กลยุทธ์กำรลงทนุในเดือน กุมภำพันธ ์2564
เรำประเมินกรอบ SET ในเดือน ก.พ. 2564 ไว้ที่ 1,466-1,572 จุด SET ยังมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่อง จำกปลำยเดือน ม.ค. หลังมีแรงขำย
จำกนักลงทุนต่ำงชำติออกมำต่อเนื่อง ประกอบกับกำรฟ้ืนตัวในอัตรำเร่งของอัตรำเงินเฟ้อสหรัฐฯ (U.S. Inflation Targeting อยู่ที่ 2%) 
มุมมองที่เป็นบวกมำกขึ้น ต่อภำพรวมเศรษฐกิจโลกของ IMF ปัจจัยทั้งหมดเพ่ิมน้ ำหนักต่อกำรเกิด QE Tapering ซ่ึงจะกระทบ Funds 
Flow ในตลำดหุ้นภูมิภำค ซ่ึงเป็นปัจจัยหนุน SET ต้ังแต่ 4Q63 ที่ผ่ำนมำ กลยุทธ์กำรลงทุนเรำยังคงเน้นลงทุนหุ้นในกลุ่มที่มีปัจจัยบวก
เฉพำะตัว โดยเฉพำะหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐ และหุ้นแนะน ำตำมพอร์ต Core Investment ของ
เรำ โดยกำรลงทุนรอบใหม่ เรำยังคงให้น้ ำหนักเพียงกำรเก็งก ำไร (ถือเงินสด 50%) และแนะน ำขำยท ำก ำไรหุ้นที่เต็มมูลค่ำเชิงปัจจัยพ้ืนฐำน 
หุ้นเด่นในเดือน ก.พ. 2564 เรำเลือก ORI STA KBANK และ PTG  



  

 

 

   

 
  

 
 

หุ้นเด่นประจ ำเดือน ข้อมูลสถิติปี 2564 

ชื่อหุ้น 
EPS 

(บำทต่อหุ้น) 
P/B 
(เท่ำ) 

รำคำ 
(บำทต่อหุ้น) 

รำคำเป้ำหมำย 
(บำทต่อหุ้น) 

KBANK 15.1 0.7 122.50 146.50 
KBANK รายงานผลประกอบการก าไรสุทธิ 4Q63 ปรับตัวข้ึนจาก 3Q63 มาอยู่ที่ 
13,258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98.5%QoQ และเพิ่มขึ้น 50.6%YoY จากปัจจัยของ
การตั้งส ารองด้านเครดิตของธนาคารที่ลดลงมาอยู่ที่ 669 ล้านบาท ลดลง 
93.8%QoQ และลดลง 92.4%YoY เนื่องจากการกลับมาช าระหนี้ได้ตามปกติ
ของลูกหนี้ที่เข้ามาตรการพักช าระหนี้ และความเข้าใจในสถานการณ์ของทาง
ธนาคารที่มีมากขึ้นต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเรามองแนวโน้มผล
ประกอบการในปี 64 เป็นบวก เนื่องจาก 1) แม้การตั้งส ารองด้านเครดิตจะอยูใ่น
ระดับสูง แต่การตั้งส ารองดังกล่าวในปี 64 มีแนวโน้มลดลงจากความเสี่ยงของ
คุณภาพสินเช่ือท่ีลดลง 2) การฟื้นตัวของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจากการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจ และ 3) การปรับตัวของรายได้ดอกเบี้ยจากสินเช่ือที่เพิ่มขึ้นมาช่วงปี 
63 ที่ผ่านมา ปัจจุบัน PBV อยู่ที่ราว 0.7x ราคาเหมาะสมที่  146.50 บาท 
Upside 19.6% 

    

PTG 1.12 3.2 17.00 22.40 

เรามีมุมมองเป็นบวกต่อ PTG ในปี 2564 เนื่องจาก (1) การเติบโตของปริมาณ
การจ าหน่ายน้ ามันจากการผ่อนคลายมาตรการส าหรับพื้นที่ควบคุมต่าง ๆ  
โดยคาดว่าปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันใน 1Q64 จะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ 
แม้มีปัจจัยจ ากัดการเติบโตจากโรคโควิด-19 (2) ค่าการตลาดที่คาดว่ายังอยู่ใน
ระดับที่สูงราว 1.8-1.9 บาทต่อลิตร จากราคาน้ ามันที่ค่อย ๆ ปรับตัวขึ้น และ  
(3) โครงการปาล์มน้ ามันครบวงจรที่ช่วยหนุนก าไรให้สูงขึ้นในระยะยาว  
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทใช้ก าลังการผลิตไบโอดีเซลเต็มก าลังการผลิตราว 5 
แสนลิตรต่อวัน เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ ามันไบโอดีเซล ซึ่งได้รับแรงหนุน
จากภาครัฐให้น้ ามันดีเซล B10 เป็นเกรดมาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทมีแผน 
ขยายก าลังการผลิตภายหลังน า PPPGC เข้าตลาดฯ ในปี 2565 จากปัจจัย
ข้างต้น ท าให้เราคาดว่าบริษัทจะมีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง เราจึงแนะน า 
“ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 22.40 บาท อิง PER 20 เท่า มี Upside ที่ 31.8% 

    

ควำมเสี่ยง  
(1) ORI: กำรระบำดของ COVID-19 รุนแรงกว่ำท่ีประเมินไว้ ส่งผลกระทบต่อกำรโอน และกำรก่อสร้ำงล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 
(2) STA: ต้นทุนรำคำยำงสูงข้ึน เงินบำทแข็งค่ำ และอุตสำหกรรมยำนยนต์ชะลอตัว 
(3) KBANK: กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจช้ำกว่ำที่คำดหมำย, ดัชนีควำมเช่ือมั่นผู้บริโภคยังคงอยู่ในระดับต่ ำ, กำรควบคุมกำรแพร่ระบำด COVID -19 ของไทยและภูมิภำค 
(4) PTG: ควำมผันผวนของรำคำน้ ำมัน กำรระบำดของโควิด-19 ระลอกใหม่ และอุปสงค์ อุปทำนของปำล์มน้ ำมัน 
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รำยงำนนี้จัดท ำโดยฝ่ำยวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด เพ่ือใช้ภำยในบริษัทเท่ำนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ข้อมูลท่ีอ้ำงอิงในรำยงำนนี้ได้มำจำกส่วนวิจัยพื้นฐำนท่ีผู้จัดท ำได้พิจำรณำแล้วว่ำเชื่อถือได้ ซึ่ง
ทัศนะต่ำงๆ ในรำยงำนนี้อิงอยู่บนพ้ืนฐำนและกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดท ำไม่อำจยืนยันถึงข้อเท็จจริงหรือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวได้และทัศนะต่ำงๆ อำจเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
รวมไปถึงอำจไม่มีควำมสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลยุทธ์กำรลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ ควำมคิ ดเห็นและค ำแนะน ำท่ีปรำกฏในรำยงำนนี้เป็นควำมเห็นส่วนตัวของนักวิเครำะห์ ซึ่งบริษัทไม่
จ ำเป็นต้องเห็นด้วย บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ท่ีอำจเกิดขึ้นท้ังโดยทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรใช้รำยงำนนี้ กำรลงทุนในหลักทรัพย์มีควำมเสี่ยง นักลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท
และควรศึกษำข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์และข้อมูลอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องก่อนกำรตัดสินใจซื้อหรือขำยหลักทรัพย์  

 


