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- Universe ไดแ้ก่ หุน้ในดชันี SET Index และ MAI

- ปัจจยัหลกัที%ใชใ้นการคดัเลอืกหุน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัพื-นฐานและปัจจยัเชงิคุณภาพ

- มจีาํนวนหุน้ลงทุนทั -งหมดไมเ่กนิ 5 บรษิทั

- เป็นพอรต์โฟลโิอที%เน้นความผนัผวนตํ%า

- มจีุดมุง่หมายเพื%อสรา้งผลตอบแทนที%ชนะตลาดในระยะยาว

- มกีารหมนุเวยีนของหุน้ตํ%า

- เหมาะกบันกัลงทุนระยะกลางถงึระยะยาว

- หากมบีรษิทัใดบรษิทัหนึ%งในพอรต์ใหผ้ลตอบแทน Total return ถงึระดบั 10% จะมกีาร
พจิารณาขายทาํกาํไรในหุน้ตวันั -น และอาจมกีารเลอืกลงทุนในหุน้ตวัใหมท่ี%อยูใ่น Universe 
แทน

คาํนิยามของ “พอรต์ม ั �นคง”

2



Trinity Research

หุ้นม ั �นคง Trinity Portfolio

COM7 คาด Q3/64 ฟื� นตวัเดน่ จากสามารถเปิดรา้นไดต้ามเวลาปกติ
และโครงการ “ยิ	งใชย้ ิ	งได”้

BUY TP 78.56 บาท Valuation: Bloomberg Consensus

• บรษิัทไดม้กีารปรับประมาณการยอดขายปีนี�เพิ�มเป็นเป็น 20% 
จากเดมิที� 10% จากทยอยเปิดตวั Smartphone 5G

• คาด Q3/64 ฟื�นตวัเดน่ จากสามารถเปิดรา้นไดต้ามเวลาปกต ิ
• เพิ�ม เ ต็มพอร์ตสินคา้ด า้น IoT มีข อ้ตกลงการฝากขาย 

(Consignment) สนิคา้ทุกประเภทในแบรนด ์Xiaomi ที�ไมใ่ช่
สนิคา้ในกลุม่สมารท์โฟน ผ่านทุกชอ่งทางหนา้รา้นของ True 
Shop ทั�วประเทศ

• โครงการรัฐ ยิ�งใชย้ิ�งได ้คาดชว่ยหนุนยอดจําหน่อยสนิคา้อเิล็ก
โทนกิ ICT

• สง่บรษิัทลกูถอืหุน้ Chayo JV เล็งซื�อหนี�บรหิารใน Q3/64 รับรู ้
รายได ้Q4/64

• ความเสี	ยง: การกลบัมาระบาดของ COVID-19 ครั �งใหม่

Assumptions

2021 Estimation:

Revenue growth 24%

EPS 1.7

PER 46x 
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หุ้นม ั �นคง

Stock Date of entry Weight Entry price
Current 

price

% Weighted 

returns
Comment

SFLEX 30-Jun-20 20% 6.32 5.65 -1.81
เชงิพื�นฐานยังแข็งแกรง่ คาดกําไรเตบิโต 
CAGR ปี 2562-2565 ราว 50%

ACE 14-May-21 20% 3.76 3.70 -0.36 แนวโนม้กําไร 2Q21 โตทั �ง YoY, QoQ

EPG 02-Jun-21 20% 11.59 11.40 -0.29
3 ธรุกจิหลกัฟื�นตัวเดน่ คาดทั �งปีโต 24% 
YoY

KBANK 15-Jun-21 20% 126.43 121.00 -0.80 ปัจจัยบวกธปท. อนุมตัใิหจ้า่ยปันผล

COM7 22-Jun-21 20% - - -
คาด Q3/64 ฟื�นตวัเดน่ จากสามารถเปิด
รา้นไดต้ามเวลาปกติ
และโครงการ “ยิ�งใชย้ ิ�งได”้

Cumulative realized returns -3.26%

Trinity Portfolio
ADD COM7 - - - -

TAKE - - - - -
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตี ี� จํากดั, 179 อาคารบางกอก ซติี� ทาวเวอร ์ช ั�น 25-26, 29 ถนนสาทรใต ้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120                    

โทรศพัท ์0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399

รายงานฉบบันี�จัดทําขึ�นโดยขอ้มลูเทา่ที�ปรากฏและเชื�อวา่เป็นที�น่าเชื�อถอืได ้ แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยันความถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนั�นๆ 

โดยบรษิัทหลกัทรัพย ์ ทรนีตีี� จํากดั ผูจ้ัดทําขอสงวนสทิธิgในการเปลี�ยนแปลงความเห็น  หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี�โดยไม่

ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ รายงานฉบบันี�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทนุ โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี�นําหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซื�อหรอื

ขายหลกัทรัพย ์หรอื  ตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน
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