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19 พฤษภาคม 2563 

GDP 1Q20 หนุนด้วยการบริโภค หุ้นท่ีเก่ียวกบัการบริโภคอปุโภคจึงยงัน่าลงทุน   
o GDP 1Q20 ของไทย -1.8% Y-Y หดตวัครัง้แรกในรอบ 24 ไตรมาส หดตวัน้อยกวา่ตลาดคาด (ตลาดคาด -4% 

Y-Y) จากการบรโิภคภาคเอกชนทีช่่วยหนุน การบรโิภคภาคเอกชนเป็นองคป์ระกอบเดยีวที่ขยายตวัได ้ +3.0% 
Y-Y อยา่งไรกต็าม ดชันีความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคสิน้ 1Q20 ปรบัลงแตะ 50.3 ต ่าสดุเป็นประวตักิารณ์และยงัลดต่อ
เหลอื 47.2 ในเดอืน เม.ย.  

o นอกนัน้องคป์ระกอบกอบอื่นหดตวัทัง้หมด การส่งออกสนิคา้และบรกิาร (66% ของ GDP) -6.5% Y-Y แต่ทีห่ดตวั
หนกัคอืภาคบรกิาร -29.8% Y-Y (สง่ออกสนิคา้ยงัโตได ้ 2.0% Y-Y ไดอ้านิสงสจ์ากราคาทองค าที่ปรบัสงูขึน้) 
เพราะรายไดจ้ากการท่องเทีย่วลดลงตามจ านวนนักท่องเทีย่วที ่ -38% Y-Y เหลอืเพยีง 6.7 ลา้นคนจากมาตรการ 
lockdown ในหลายประเทศทัว่โลก ตลาดทีห่ดตวัแรงสุดคอืนักท่องเทีย่วจนี -60% Y-Y จนสดัส่วนเหลอืเพยีง 
18% ของจ านวนนักท่องเทีย่วทัง้หมด จากปกตริาว 30% รองลงมาเป็นนักท่องเทีย่วชาวเอเชยีและตะวนัออก
กลางทีป่รบัลงแรง 45-50% Y-Y  

o การลงทุน (22% ของ GDP) หดตวัทัง้ภาครฐั (-9.3% Y-Y) และภาคเอกชน (-5.5% Y-Y) การลงทุนภาครฐัที่
ลดลงเป็นผลมาจากความล่าชา้ของ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2020 สว่นการลงทุนภาคเอกชนลดลงเป็นผลจากการ
ลดลงของก่อสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัและความเชื่อมัน่ภาคธรุกจิทีต่ ่าลง    

o การบรโิภคภาคเอกชน +3.0% Y-Y เป็นอตัราการขยายตวัต ่าทีส่ดุในรอบ 10 ไตรมาส จากก าลงัซือ้ของครวัเรอืน
ทีอ่่อนแรงลงเรื่อยๆ ทัง้หน้ีครวัเรอืนทีอ่ยูใ่นระดบัสงู ความเชื่อมัน่ลดลง และรายไดภ้าคเกษตรกรทีล่ดลงเน่ืองจาก
ภยัแลง้ สอดคลอ้งกบั GDP ในมมุของภาคการผลติ การผลติภาคการเกษตรลดลงแรง -5.7% Y-Y หดตวัต่อเน่ือง
จาก 4Q19 ที ่-2.5% Y-Y และเป็นอตัราการลดลงแรงในรอบหลายปี ขณะทีก่ารผลตินอกภาคเกษตร -1.4% Y-Y 
ทัง้น้ี การบรโิภคทีข่ยายตวัไดม้าจากกลุ่มสนิคา้ไมค่งทนและกลุ่มบรกิารจากแรงซือ้กกัตุนสนิคา้ก่อน lockdown 
สอดคลอ้งกบัการน าเขา้ทีป่รบัลงน้อยกวา่ไตรมาสก่อนๆ จากการน าเขา้สนิคา้กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเพิม่ขึน้  

            
GDP 1Q20 -1.8% Y-Y หดตวัครัง้แรกในรอบ 24 ไตรมาส     การบริโภคของเอกชนขยายตวัชะลอ      

           
 

การลงทุนหดตวัแรงทัง้ภาครฐัและเอกชน                       ส่งออกปรบัลงจากภาคท่องเท่ียวท่ีถกูกระทบหนัก 

     
Source: NESDB   
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ก าไรปกติ 1Q20 -31% Q-Q, -42% Y-Y กลุ่มท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคแขง็แรงกว่ากลุ่มอ่ืน  

ก าไรปกต ิ1Q20 ของหุน้ใน FSS Coverage อยูท่ี ่107,959 ลา้นบาท -31% Q-Q, -42% Y-Y ต ่าสดุในรอบหลายปี 
กลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภคเป็นหน่ึงในไมก่ี่กลุ่มธรุกจิทีข่ยายตวัจากปีก่อนได้ สอดคลอ้งกบัการบรโิภคภาคเอกชน
ทีเ่ป็นเครื่องยนตเ์ดยีวทีข่ยายตวัใน 1Q20 โดยกลุ่มเกษตรและอาหารเป็นกลุ่มทีม่กี าไรปกตโิตสงูสุด +63% Y-Y สว่น
กลุ่มคา้ปลกี -7% Y-Y จากผลของการปิดสาขาปลายไตรมาสแต่ถอืว่าหดตวัน้อยกว่ากลุ่มอื่น 

กลุ่มอาหารเป็นกลุ่มทีก่ าไรโตโดดเด่น +34% Q-Q, +55% Y-Y มาจากการเตบิโตของกลุ่มเน้ือสตัวโ์ดยเฉพาะ CPF 
ทีไ่ดป้ระโยชน์จากราคาไก่และหมูทัง้ในและต่างประเทศทีป่รบัตวัสงูขึน้ ขณะทีต่น้ทุนอาหารสตัวป์รบัขึน้เพยีงเลก็น้อย 
และไดอ้านิสงสจ์ากเงนิบาทอ่อน หนุนสง่ออก ก าไรของ GFPT และ TU ปรบัตวัดขีึน้เช่นกนั แต่ GFPT มขีอ้จ ากดัที่
สายการผลติของบรษิทัเอง การใหบ้รษิทัรว่มผลติไมช่่วยใหเ้กดิการประหยดัต่อขนาด และราคาไก่ปรบัขึน้น้อยกวา่
ราคาหม ู ส่วน TU ก าไรถูกฉุดรัง้ดว้ยธรุกจิรา้นอาหาร Red Lobster ทีปิ่ดชัว่คราวในช่วง Lockdown และมาตรการ 
Social Distancing เมื่อเปิดรา้นแล้ว  

กลุ่มเครื่องด่ืมเป็นอกีกลุ่มทีก่ าไรเตบิโตอยา่งน่าประทบัใจ +10% Q-Q, +26% Y-Y แมต้ลาดเครื่องดื่มชูก าลงัและชา
ในประเทศจะทรงถงึปรบัลงเลก็น้อย (ยกเวน้ Functional drink ทีโ่ตด)ี แต่สามารถเตบิโตไดด้ใีนตลาดสง่ออก CLMV 
สว่น SAPPE ขายไดด้ใีนตลาดอนิโดนีเซยีและฟิลปิปินส ์ ประกอบกบัการลดกจิกรรมทางการตลาด ลดโฆษณา
โปรโมชัน่ และบางบรษิทัมกีารขยายก าลงัการผลติท าใหเ้กดิ economy of scales ช่วยหนุนในก าไร  

กลุ่มค้าปลีกทัง้ทีเ่ป็นกลุ่มสนิคา้อุปโภคบรโิภคและ Home Improvement มกี าไรปกตลิดลงในอตัราใกลเ้คยีงกนั 6-
7% Y-Y ซึง่ดกีวา่อกีหลายธรุกจิ ก าไรทีล่ดลงเป็นผลจากการปิดหน้ารา้น/สาขาทัง้ในและต่างประเทศในช่วงปลายไตร
มาส แตย่งัม ีDemand ของสนิคา้ บวกกบัการคมุตน้ทุนและค่าใชจ้า่ยไดด้ ีไมม่ภีาระหน้ีสนิมากนัก จงึประคองก าไรได้    

1Q20 Earnings Results 

(Btm) Norm profit  Change Net profit Change 

 
1Q19 4Q19 1Q20 % Q-Q % Y-Y 1Q19 4Q19 1Q20 % Q-Q % Y-Y 

Banks 50,912 45,786 45,075 -1.6% -11.5% 54,819 45,786 48,065 5.0% -12.3% 

Energy 43,707 24,131 23 -99.9% -99.9% 49,510 26,893 -26,668 nm nm 

ICT 12,314 10,512 11,044 5.1% -10.3% 13,607 7,656 11,164 45.8% -18.0% 

ConMat 12,134 7,440 7,507 0.9% -38.1% 12,180 7,440 7,507 0.9% -38.4% 

Property 11,422 16,188 6,845 -57.7% -40.1% 11,624 16,707 9,912 -40.7% -14.7% 

Commerce 11,201 13,346 10,438 -21.8% -6.8% 11,202 13,422 10,639 -20.7% -5.0% 

Trans & Logistics 9,066 8,118 3,267 -59.8% -64.0% 9,313 8,169 3,844 -52.9% -58.7% 

Petrochemical 7,642 -2,545 -3,726 nm nm 10,172 -951 -7,975 nm nm 

Agri&Food 7,592 9,097 12,369 36.0% 62.9% 8,458 8,840 11,758 33.0% 39.0% 

Utilities 4,930 6,152 6,414 4.3% 30.1% 5,517 6,197 4,436 -28.4% -19.6% 

Health care 4,589 3,780 3,941 4.3% -14.1% 10,102 3,780 3,941 4.3% -61.0% 

Finance 4,416 4,437 4,799 8.2% 8.7% 4,416 4,437 4,799 8.2% 8.7% 

Electronics 1,741 1,064 1,620 52.2% -7.0% 1,741 1,222 1,712 40.1% -1.7% 

Tourism 1,613 4,415 -3,285 nm nm 1,644 4,415 -1,921 nm nm 

Insurance 1,286 654 231 -64.8% -82.1% 1,286 654 231 -64.8% -82.1% 

Auto 1,045 1,104 921 -16.6% -11.9% 1,045 -70 1,116 nm 6.7% 

Contractor 999 973 360 -63.0% -64.0% 942 1,087 360 -66.9% -61.8% 

Media 314 235 -200 nm nm 343 90 -202 nm nm 

Industrial estate 312 250 114 -54.5% -63.5% 277 250 223 -11.1% -19.6% 

Other small caps 166 167 205 22.5% 23.6% 165 167 205 22.9% 24.2% 

FSS Coverage 187,398 155,303 107,959 -30.5% -42.4% 208,363 156,192 83,143 -46.8% -60.1% 

Source: Finansia Research 
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การจบัจา่ยใชส้อยสนิคา้คงทนและกึง่คงทนหดตวัมากขึน้จากปีก่อนจากการลดลงของยอดขายรถแทบทุกประเภทจาก
ความเชื่อมัน่ทีล่ดลง รายไดค้รวัเรอืนลดลง และภยัแลง้ จะเหน็วา่ก าไรของกลุ่มยานยนตซ์ึง่ปรบัลดลงมาต่อเน่ือง ใน 
1Q20 ลดลงอกี 12% Y-Y เพราะตลาดสง่ออกทีห่ดตวัและเชื่อวา่ภาพยงัไมส่ดใสตลอดทัง้ปี  

กลุ่มอสงัหาริมทรพัย์มกี าไรที่หดตวัแรง -40% Y-Y เพราะ 4Q19 เป็น high season จากการเร่งโอน และ -58% 
Q-Q เพราะ 1Q19 ยงัไม่มมีาตรการ LTV ส่วนผู้ประกอบการที่พึ่งพาลูกค้าต่างชาติถูกกระทบอกีหน่ึงแรงจาก
มาตรการ Lockdown (ทัง้กลุ่มมลีูกค้าต่างชาติราว 10%) ประกอบกบัก าลงัซื้อในประเทศและความเชื่อมัน่ลดลง 
ผู้ประกอบการต่างลดการเปิดโครงการใหม่ในปีน้ีโดยเฉพาะคอนโด ต่างเน้นระบายสตอ็ก รกัษาสภาพคล่องทาง    

ความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคต า่สดุเป็นประวิการณ์ Private Consumption Indicators 

      
Source: SET, NESDC, Finansia Research 

กลุ่มส่ือสารเป็นอีกกลุ่มที่พึ่งพาการบรโิภคในประเทศ ก าไรปกต ิ -10% Y-Y จากการลดลงของกลุ่มผู้ให้บรกิาร
มอืถอื (-10% Y-Y) เพราะตลาดกว่า 80% เป็นตลาด Prepaid ซึ่งอ่อนไหวมากต่อเศรษฐกิจ ประกอบกบัการ
แข่งขนัที่ยงัรุนแรง และการต้องลงทุนขยายโครงข่าย 5G ตามเงื่อนไขของการประมูล กลุ่มที่ก าไรเติบโตกลบัเป็น
กลุ่มเทรดดิ้งสนิค้าไอททีัง้ค้าส่ง-ค้าปลีก (ก าไรปกติ +5% Y-Y) จากความต้องการสนิค้าคอมพวิเตอร์ โน้ตบุ๊ก 
และอุปกรณ์ส าหรบั Work from Home ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการปิดหน้าร้านตัง้แต่ 22 ม.ีค. ได้  

กลุ่มมีเดียเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ งบโฆษณาจดัเป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยที่ถูกตดัก่อนสิง่อื่น ผล
ประกอบการไตรมาสน้ีขาดทุน 200 ล้านบาท (ไม่รวม PLANB และ VGI ที่ขอเลื่อนส่งงบ) เป็นการขาดทุนของ 
BEC และ MAJOR ขณะที่ WORK มกี าไรแต่ลดลงมาก ส่วน RS มกี าไรโดดเด่นกว่ากลุ่ม +58% Y-Y แต่เป็นผล
มาจากการขายลขิสทิธิ ์Content ซึ่งมตี้นทุนต ่ามาก การปรบัทมีขายโฆษณาและปรบัประสทิธภิาพการขายสนิค้า
ผ่าน Call center รวมถึงมรีายได้จากการจดัคอนเสริ์ต อย่างไรกต็าม เราคาดว่า PLANB และ VGI จะมกี าไร
ลดลงแต่จะฟ้ืนได้เรว็กว่าสื่อประเภทอื่น 

กลุ่มที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนภาครฐั ถูกกระทบจากความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2020 ได้แก่กลุ่มไอที
ประเภท SI เช่น ITEL, AIT, SAMTEL, JTS และบางส่วนของ LOXLEY และกลุ่มวสัดุก่อสร้าง (ซีเมนต์ และ 
TASCO) แต่หลงัจาก พ.ร.บ.งบประมาณฯผ่านสภาแล้ว เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลงัจ าเป็นต้องถูกขบัเคลื่อนด้วย
การลงทุน หุ้นกลุ่ม SI และวสัดุก่อสร้างน่าสนใจส าหรบัการฟ้ืนตวัใน 2H20  

 

 

 

 

Source: Bank of Thailand 

 

% Y-Y 2019 1Q20 Feb Mar

Non-durables index 2.3 1.1 1.6 0.7

Semi-durables index 0.5 -1.1 -2.7 -1.2

Durables index -2.0 -12 -8.7 -22.0

Services index 2.8 -9.5 -8.2 -21.1

Private Consumption Index 2.8 2.0 5.4 -0.6
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การลงทุนลดลงโดยเฉพาะด้านการก่อสร้าง Private Investment Indicators 

     

Source: SET, NESDC, Finansia Research 

กลุ่มทีผ่ลประกอบการหดตวัแรงถงึขัน้ขาดทุนเป็นกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว โดยกลุ่มโรงแรมพลกิขาดทุน 3.7 
พนัลา้นบาท จากผลกระทบของ COVID-19 และการ Lockdown ของหลายประเทศทัว่โลก การเดนิทางทีห่ยดุชะงกั
ทัง้ทางบก น ้า อากาศ ท าใหร้าคาน ้ามนัดบิและค่าการกลัน่ทรดุหนัก ความตอ้งการสนิคา้ปิโตรเคมหีายไป สง่ผลให้
กลุ่มโรงกลัน่และปิโตรเคมีมผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน 

กลุ่มขนส่งและโลจิสติกสม์กี าไรปกตทิีห่ดตวัถงึ 64% Y-Y และ 60% Q-Q จากกลุ่มสายการบนิทีป่ระสบผลขาดทุน 
(THAI และ NOK ขอผอ่นผนัการส่งงบฯ มเีพยีง AAV และ BA ทีส่ง่งบแลว้) สนามบนิอย่าง AOT มกี าไรหดตวั -52% 
Y-Y นอกจากน้ี BEM ถูกกระทบทัง้ธรุกจิทางด่วนและรถไฟฟ้าจากมาตรการ Work from Home) ท าใหก้ าไรปกต ิ -
39% Y-Y ในกลุ่มน้ีม ีPRM ทีม่กี าไรสดใส +51% Y-Y ไดอ้านิสงสจ์ากราคาน ้ามนัดบิ   

นกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีล่ดลงยงัสง่ผลกระทบต่อกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทีม่ลีูกคา้เป็นชาวต่างชาตเิช่น BH (กวา่ 
60% เป็นลูกคา้ต่างชาต)ิ BDMS (30% เป็นลูกคา้ต่างชาต)ิ และ EKH (ราว 17% เป็นชาวจนี) ท าใหก้ าไรปกต ิ-29% 
Y-Y, -12% Y-Y และ -75% Y-Y ตามล าดบั ขณะทีโ่รงพยาบาลขนาดกลาง-เลก็ทีร่บัผูป่้วยเงนิสดและประกนัสงัคม
ยงัมกี าไรทีเ่ตบิโตไดแ้มอ้ยูใ่นระดบัต ่า 4-6% Y-Y เพราะลูกคา้กงัวลกบัการไปโรงพยาบาลในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาด
ของไวรสัโคโรน่า ท าใหโ้รงพยาบาลเสยีประโยชน์จาก Operating leverage เพระตน้ทุนส่วนใหญ่คงที ่ 

นอกจากน้ี มาตรการ lockdown ยงัสง่ผลกระทบต่อกลุ่มนิคมอตุสาหกรรมทัง้ AMATA, WHA, ROJNA ทีผ่ลการ
ด าเนินงานไมส่ดใสทัง้ยอดขายและยอดโอน กลุ่มนิคมฯยงัเป็นกลุ่มทีน่่าสนใจในระยะยาวจากความน่าลงทุนและความ
พรอ้มดา้นโลจสิตกิสข์องประเทศไทย โดยธรรมชาตแิลว้ไตรมาสทีด่ขีองกลุ่มนิคมฯจะอยูใ่นช่วงปลายปี 
   

ปรบัลดประมาณการทัง้ปีลงเป็น -21% Y-Y ในปีน้ี และฟ้ืน V-shape +23% Y-Y ปี 2021  

หุน้ทีเ่ราปรบัประมาณการขึน้ไดแ้ก่ RBF, SAPPE, TKN, GLOBAL, WORK, PRM   

หุน้ทีป่รบัประมาณการลงไดแ้ก่ MINT, CENTEL, ERW, AAV, ADVANC, INTUCH, EKH, PSH, KCE, M, ZEN, 
BJC, MAJOR, EA, JWD 

จากการปรบัประมาณการ ล่าสดุ EPS ปี 2020 อยูท่ี ่68 บาท -21% Y-Y (ลดลงมากกเดมิทีค่าด -13% Y-Y) และคาด 
EPS ปี 2021 ที ่84 บาท +23% Y-Y ประมาณการของเราต ่ากวา่ Bloomberg consensus เลก็น้อยราว 2% 
(Consensus คาด EPS 2020-2021 ที ่69 บาท -19% Y-Y และ 85 บาท +85% Y-Y ตามล าดบั) 

SET Index ปัจจบุนัที ่1,286 จดุ คดิเป็น PE ปีน้ี 18.5 เท่า PBV 1.44 เท่า และ PE ปีหน้า 15.3 เท่า PBV 1.37 เท่า 
หากองิ PE 17 เท่าบน EPS ปีหน้า SET จะอยูท่ีร่ะดบั 1,450 จดุ  

% Y-Y 2019 1Q20 Feb Mar

Permitted constuction area -3.9 -2.1 -2.2 -1.7

Construction material index -0.6 -0.9 3.2 -2.6

Real imports of capital goods -1.0 -9.2 -15.2 -10.8

Real domestic machinery sales -5.5 0.2 1.5 -1.3

Private Investment Index -2.7 -6.6 -6.6 -7.8
 

Source: Bank of Thailand 
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EPS ปี 2005 – 2021E GDP Growth และ EPS Growth ปี 2005 – 2021E 

     
Source: Finansia Research 

 

ROE (%) ปรบัลงต่อเน่ือง 2021E ROE vs PBV หุ้นไทยน่าสนใจน้อยกว่าตลาดอ่ืน 

     
Source: Finansia Research, Bloomberg 

เลือกหุ้นเข้าพอรต์ตามการฟ้ืนตวัของการบริโภคและการเปิดเศรษฐกิจ  

เมื่อเศรษฐกจิในประเทศเริม่กลบัมาเปิดอกีครัง้ ธุรกจิเหล่าน้ีจะกลบัมาฟ้ืนก่อน สว่นใหญ่ยงัเป็นธรุกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การบรโิภคอุปโภคและสิง่จ าเป็นในการด าเนินชวีติแมว้า่บางธรุกจิจะเผชญิกบั New normal ของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
แต่ผูป้ระกอบการจะปรบัตวัได้ 

กลุ่มอุตสาหกรรม เหตุผลและหุ้นแนะน า 
กลุ่มอาหารและร้านอาหาร 
 

เมื่อสถานการณ์คลีค่ลาย กลุ่มอาหารจะได้รบัประโยชน์จากการกลบัมาบรโิภคมากขึน้และ
เขา้ใกล้ระดบัปกตอิกีครัง้ แต่สนิคา้ที่เคยขายดมีากกว่าปกตใินช่วงวกิฤต ิเพราะผูบ้รโิภค
กกัตุน เช่น อาหารกระป๋อง อาจมปีรมิาณขายลดลงกลบัสู่ระดบัปกต ิโดยคาดกลุ่ม
เน้ือสตัว์จะกลบัมาสดใสอกีครัง้ ขณะที่ยงัมปัีญหาเฉพาะอุตสาหกรรมอย่าง โรค ASF ที่
ยงักระทบ Supply อยู่ และเมื่อ Demand กลบัมาสงูขึน้ รวมถงึการกลบัมาสง่ออกได้ปกต ิ
เราคาดว่าจะเหน็ราคาเน้ือสตัว ์หมู และไก่ ปรบัขึน้ และธุรกจิอาหารต้นน ้าอย่างอาหาร
สตัว์ และวตัถุแต่งกลิน่และส ีน่าจะได้รบัผลดตีามไปดว้ย เช่น กากถัว่เหลอืง นอกจากน้ี
คาดผลการด าเนินงานกลุ่มรา้นอาหารน่าจะค่อยๆฟ้ืนตวัเมื่อผูบ้รโิภคเริม่ออกมาทาน
อาหารนอกบา้นอกีครัง้แมจ้ะมมีาตรการ Social distancing ก็ตาม  
  
หุ้นแนะน า – CPF, TFG, TVO, RBF, TKN 
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กลุ่มอุตสาหกรรม เหตุผลและหุ้นแนะน า 

กลุ่มเครื่องด่ืม 
 

กลุ่มเครื่องดื่มที่ท าผลงานได้ดใีน 1Q20 เชื่อว่าจะชะลอใน 2Q20 และจะฟ้ืนตวัอกีครัง้ตาม
ภาวะก าลงัซื้อที่ดขีึน้ทัง้ในประเทศและการส่งออก หากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย
ตัง้แต่ 2Q20 จะยิง่บวกต่อกลุ่มเครื่องดื่ม เพราะเป็นช่วงหน้าร้อนของหลายประเทศทัง้
ไทย และ CLMV ขณะที่ภาพรวมตน้ทุนการผลติลดลงตัง้แต่ 1Q20 เป็นบวกต่อต้นทุนใน 
2Q20 เป็นต้นไป อาท ิNatural Gas,  Pet Resin และ Aluminum Coil เป็นต้น  
 
หุ้นท่ีแนะน า – CBG, OSP, ICHI, SAPPE, TACC 
 

กลุ่มเกษตร  
 

หากปัญหา COVID-19 จบลง เราเชื่อว่ากลุ่ม Soft Commodities น่าจะกลบัมาน่าสนใจ
อกีครัง้ จากทัง้ Demand ที่กลบัมาฟ้ืนตวั และการปรบัขึน้ตามราคาน ้ามนัดบิ เช่น ถัว่
เหลอืง ส่วนยางพาราอาจได้รบัอานิสงสจ์ากราคาน ้ามนัดบิที่ปรบัขึน้ นอกจากน้ียงัม ี
GFPT ที่อยู่ในกลุ่มเกษตร คาดจะกลบัมาฟ้ืนตวัอกีครัง้ในช่วงปลายปี 2020 แม ้COVID-
19 อาจจะคลีค่ลายได้ก่อน แต่ตวับรษิทัยงัอยู่ในช่วงฟ้ืนฟูสายการผลติที่ถูกไฟไหม้เมื่อ
ปลายปี 2019 และคาดแล้วเสรจ็และกลบัมาผลติไดใ้นระดบัปกตอิกีครัง้คอืต้นปี 2021 
 
หุ้นแนะน า – GFPT (จะกลบัมาฟ้ืนแรงเมื่อฟ้ืนฟูก าลงัการผลติเสรจ็), STA, NER (เกง็
ก าไรตามราคายางพารา) 
 

กลุ่มค้าปลีก 
 

การผ่อนปรนระยะที่ 2 ที่หา้งร้านและสถานที่ต่างๆทยอยเปิด จะเหน็ประชาชนออกมา
จบัจ่ายใช้สอยมากขึน้ โดยเฉพาะระดบักลาง-บนที่ยงัมกี าลงัซื้อ แต่ลดการออกนอกบ้าน
ในช่วงก่อนหน้า เมื่อกลุ่มน้ีกลบัมา นอกจากจะช่วยในเรื่องก าลงัซื้อในโซน กทม. และ
ปรมิณฑลแล้ว ยงัช่วยบรรยากาศการจบัจ่ายใช้สอยให้ดีขึน้อกีครัง้ ส าหรบักลุ่มลูกค้า
ต่างจงัหวดัจะได้ประโยชน์ในล าดบัถดัไป ส่วนบรษิทัทีไ่ด้ประโยชน์ในช่วงทีป่ระชาชนแห่
กกัตุนสนิค้าอาจได้รบัผลบวกลดลง เพราะเป็นการเร่งซื้อในช่วงก่อนหน้าไปแล้ว  
 
หุ้นแนะน า – CPALL, HMPRO, CRC, CPN 
 

กลุ่มไอที กลุ่มเทรดดิ้งสนิค้าไอทีท าผลงานได้ดใีน 1Q20 ส่วนหน่ึงมาจากความต้องการสนิคา้
คอมพวิเตอร์ โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์ส าหรบั Work from Home ในช่วงก่อนปิดห้าง ซึง่จะ
กลายเป็น New normal ของโลกหลงั COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นการท างานจากที่ใดกไ็ด้ 
การซือ้ของออนไลน์ การเรยีนออนไลน์ ประชุมออนไลน์ เป็นต้น เหล่าน้ีท าให้สนิคา้ไอที
เตบิโตได้อกีมาก  
 
หุ้นแนะน า – SYNEX, COM7, ITEL 
 

กลุ่มการแพทย ์ กลุ่มการแพทยเ์ฉพาะที่มสีดัส่วนรายไดจ้ากผูป่้วยต่างชาตติ ่าและมรีายไดจ้าก
ประกนัสงัคมที่สม ่าเสมอจะกลบัมาฟ้ืนตวัได้ดภีายหลงัจากสถานการณ์ COVID-19 
คลี่คลายและท าให้ประชนชนกล้าทีจ่ะเดนิทางและใช้ชวีติประจ าวนัตามปกตมิากขึน้  
 
หุ้นแนะน า – CHG, BCH, BDMS 
 

กลุ่มส่ือนอกบ้าน  
 

จะเริม่มกีารกลบัมาใช้เมด็เงนิโฆษณามากขึน้โดยเฉพาะกลุ่มสื่อนอกบ้าน (Out-of-Home 
Media) เช่น รถไฟฟ้า สื่อ Office รถเมล์ สื่อป้ายกลางแจง้) หลงัจากผูค้นกลบัมาใช้ชีวติ
นอกบ้านมากขึน้ และการต่อรองราคาขายโฆษณาลดน้อยลง 
 
หุ้นแนะน า – PLANB, VGI  
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กลุ่มอุตสาหกรรม เหตุผลและหุ้นแนะน า 

กลุ่มอิเลก็ทรอนิกส ์
 

เป็นกลุ่มทีไ่ด้รบัผลกระทบลบจากปัจจยัภายนอกอย่างหนักในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นับตัง้แต่
ปัญหา WLTP (ทดสอบมาตรฐานรถยนต์ในยุโรป) Trade War และล่าสุด COVID-19 
กระทบทัง้ Demand ของลูกคา้ในสหรฐัและยุโรปหดตวั และกระทบ Supply Chain 
เพราะฐานการผลติชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนิกสส์่วนใหญ่อยู่ในประเทศจนี ผลประกอบการของ
กลุ่มฯอาจยงัอ่อนแอในช่วง 1H20 เพราะการ Lockdown ท าให้การขนส่งเป็นไปอย่าง
ล าบาก แต่ไม่น่ากงัวลกบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ซื้อที่ชะลอในช่วงก่อนหน้าจะถูกเลื่อนมาอยา่ง
หนาแน่น โดยคาดว่าจะเริม่ที่กลุ่ม Consumer Electronics อย่าง Smartphone (ปัจจยั
หนุนคอื 5G) และ Computer (ที่รอบการเปลี่ยนอุปกรณ์ในสหรฐัถูกเลื่อนออกมา) และถดั
มาจะเป็นกลุ่ม Automotive ที่ต้องรอให้สถานการณ์และความเชื่อมัน่กลบัสู่ภาวะปกต ิจน
ผูบ้รโิภคกลา้ใช้จ่ายในกลุ่มสนิคา้ฟุ่มเฟือยที่มรีาคาสงูอกีครัง้ 
 
หุ้นแนะน า – HANA, KCE 
 

กลุ่มโรงไฟฟ้า  
 

ความกงัวลต่อความตอ้งการใช้ไฟฟ้าของลูกคา้อุตสาหกรรม (IU demand) จะคลี่คลาย 
หนุนหุ้นโรงไฟฟ้าที่มีธุรกิจโรงไฟฟ้าประเภท SPP (ขายไฟตามสญัญา PPA แก่ กฟผ. ที่
เหลอืส่วนหน่ึงขายลูกคา้ IU) คอื BGRIM, GPSC, GULF ซึ่งสดัส่วนรายได้ลูกค้า IU ที่ 
25%, 55%, 11% ตามล าดบั  
 
หุ้นแนะน า – BGRIM, GPSC, GULF  
 

กลุ่มรถไฟฟ้า หากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 คลี่คลาย ท าให้คนมคีวามมัน่ใจกลบัมาใช้
ชวีติประจ าวนัและใช้บรกิารรถไฟฟ้าตามปกต ิเน่ืองจากรถไฟฟ้าเป็นระบบขนสง่ที่จ าเป็น
และส าคญัของการเดนิทางในปัจจุบนั 
 
หุ้นแนะน า – BEM 
 

กลุ่มรบัเหมา แมก้ารแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 จะไม่กระทบผลประกอบการของกลุ่มรบัเหมา 
เน่ืองจากงานก่อสร้างยงัด าเนินการปกต ิและราคาน ้ามนัที่ปรบัลงเป็นผลดตี่อต้นทุนของ
ผูร้บัเหมา อยา่งไรก็ตาม หากสถานการณ์ COVID-19 คลีค่ลาย เราคาดว่าการเร่งผลกัดนั
การลงทุนโครงการภาครฐัจะเป็นเครื่องมอืส าคญัในการกระตุ้นเศรษฐกจิที่ชะลอ โดย
รฐับาลจะหนักลบัมาใหค้วามสนใจ และเร่งเบกิจ่ายงบประมาณปี 2020 ที่มผีลบงัคบัแล้ว
ตัง้แต่ 26 ก.พ. 2020 รวมถงึคาดการลงทุนของภาครฐัจะหนุนความเชื่อมัน่ในการลงทุน
ให้แก่ภาคเอกชนอกีทอดหน่ึง (Crowding in effect) 
 
หุ้นแนะน า – CK, STEC, SEAFCO, PYLON 
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานใหญ่ ส านักงานเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ส านักงานอัลม่าลิงค์ ส านักงานอัมรินทร์ ทาวเวอร์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท ชั้น 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9,14,15 496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า  

เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 , 25 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ชั้น 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 2160/1 

ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์   

เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 02-680-0700, 02-680-0777 02-646-9600, 02-646-9999 02-660-5000, 02-264-6000 เขต บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 

02-658-9000, 02-658-9500    02-878-5999 
     

สาขา บางกระปิ สาขา บางนา สาขา สินธร 1 สาขา เคี่ยนหงวน (สินธร 2) สาขา แจ้งวัฒนะ 

3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชั้น 3 589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 140/1 อาคารเค่ียนหงวน 2 ชั้น 18 99, 99/9  

ห้องเลขที่ A3R02  ถ.ลาดพร้าว ออฟฟิศ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105 ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ (เดิม 1093/105)  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ยูนิตเลขที่ 1904 ชั้น 19 

จ.กรุงเทพมหานคร ถ.บางนา-ตราด(กม.3)  แขวงบางนา  02-690-4100 02-254-1717 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ, บางตลาด 

02-378-4545 เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร   ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี 

 02-740-7100   02-005-4193 

     

สาขา ประชาชื่น สาขา รังสิต สาขา รัตนาธิเบศร์   

105/1 อาคารบี ชั้น 4 1/832 ชั้น 2, 2.5, 3 หมู๋ 17 576 ถ.รัตนาธิเบศร์   

ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี   

เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี   

02-580-9130 02-993-8180 02-831-8300   

     

สาขา ขอนแก่น 1 สาขา ขอนแก่น 3 สาขา อุดรธานี สาขาเชียงใหม่ 2 สาขาเชียงใหม่ 3 

311/16 ชั้น 2 ถ.กลางเมือง 311/1 197/29, 213/3 310  อาคารมะลิเพลส 32/4 หมู่ที่ 2 ชั้น 1 

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ถ.กลางเมือง  (ฝั่งริมบึง) ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแข้ง หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ห้อง B1-1, B1-2  

จ.ขอนแก่น ต. ในเมือง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ 

043-224-504 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 042-245-589 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

 043-058-925  053-235-889, 053-204-909 053-805-388 

     

สาขา เชียงราย  สาขา แม่สาย สาขา นครราชสีมา สาขา ออนไลน์ภูเก็ต สาขา หาดใหญ่ 

353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก 119 หมู่ 10 ต.แม่สาย 198/1 ตรอกสมอราย 22/18 106 ชั้นลอย ถ.ประชาธิปัตย์  

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต.ในเมือง ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

053-750-120 053-640-599 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต  074-243-777 

  044-288-700, 044-014-322,  จ.ภูเก็ต  

  044-014-323 076-210-499  

     

สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี   

59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง 173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ 300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล   

อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.ปัตตานี   

075-211-219 จ.สุราษฎ์ธานี 073-350-140-4   

 077-222-595    

                                            

ค านิยามของค าแนะน าการลงทุน 

BUY “ซื้อ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10% 

HOLD “ถือ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10% 

SELL “ขาย”  เนื่องจากราคาปัจจุบัน  สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

TRADING BUY “ซื้อเก็งก าไรระยะสั้น”   เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

OVERWEIGHT “ลงทุนมากกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “ลงทุนเท่ากับตลาด”     เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “ลงทุนน้อยกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ ากว่า ตลาด 

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปล่ียนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงในขณะนั้น 

 

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดท าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของ

แหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็น

ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้

ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด 

บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจ

อย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน 

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ ผู้ใดน าข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ท าซ้ า 

น าออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้

ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน  

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บน

หลักทรัพย์ AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, 

BTS, CBG, CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKU L, 

HANA, HMPRO, INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PS L, 

PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, 

TISCO, TKN, TMB, TOA, TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบริษัทฯ อาจจัดท าบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ดังนั้น 

นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน  
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สัญลักษณ์

 

 

สัญลักษณ์ N/R  หมายถึง “ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลส ารวจดังก ล่าวจึงเป็นการน าเสนอ

ข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินกิจการของบริษัท

จดทะเบียน อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนั้น ผลส ารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิ บัติงานหรือการด าเนินการของ

บริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้ค าแนะน าในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้ วิจารณญาณของตนเองในการ

วิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลส ารวจนี้  

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  (THAI CAC) 

1 ข้อมูล CG Score ประจ าปี 2562 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2 ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

   (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) มี 2 กลุ่ม คือ 

   - ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC 

   - ได้รับการรับรอง CAC 

 


