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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”
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หุ้นม ั �นคง Trinity Portfolio

PTG คาดผลประกอบการผา่นจดุตํ	าสดุแลว้ ปรมิาณขายและคา่
การตลาดเห็นสญัญาณฟื* นตวั

BUY TP 17.60 บาท Valuation: PE

• ผูบ้รหิารประเมนิคา่การตลาดน่าจะผ่านจุดตํ�าสดุในเดอืน ต.ค. 
ไปแลว้ โดยเดอืน พ.ย. คา่การตลาดเริ�มปรับดขีึ)นมา

• ราคาหุน้ปัจจุบันคดิเป็น Market cap per station มมีูลค่า
เพยีง 14 ลา้นบาทเทา่นั)น ซึ�งตํ�ากวา่การสรา้งสถานนีํ)ามนัเองที�
ตอ้งลงทนุ  15-20 ลา้นบาท

• คาดว่าปรมิาณขายของบรษิัทฟื)นมาในระดับ 15% MoM หลัง
มกีารเปิดเมือง และในช่วง ธ.ค. ก็จะมีหยุดยาว ขอ้มูลจาก 
Google mobility index ในเดอืน พ.ย. ปรับเพิ�มขึ)น 10% 
เหนือระดับ Pre COVID หรอืปรับเพิ�มขึ)นกว่า 40% จากเดอืน 
ก.ย. ที�ผา่นมา

• ความเสี	ยง: การกลับมาระบาดของ COVID-19 ครั )งใหม่ และ
การ lockdown 

Assumptions

2022 Estimation:

Revenue growth 5.4%

Profit growth 29%

Core profit growth 29%

EPS 0.98

PER 18x
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หุ้นม ั �นคง

Stock Date of entry Weight Entry price
Current 

price

% Weighted 

returns
Comment

IP 20-Jul-21 20% 22.91 20.00 -2.37 ปลดล็อคกระทอ่ม ธรุกจิ Mega Trend

ICHI 23-Jul-21 20% 11.92 10.90 -1.66
คาด 2H21 ยงัโตเดน่ รับรูร้ายไดล้กูคา้ 
OEM 

CHAYO 12-Nov-21 20% 12.18 12.60 0.60
คาดแนวโนม้ธรุกจิใน 4Q64 จะดขีึ)น ทั )งใน
ดา้นของรายไดจ้ากการบรหิารหนี)ดอ้ย
คณุภาพที�จะฟื)นตัว 

TOP 15-Nov-21 20% 53.90 51.50 -0.89
แนวโนม้ 4Q21 ฟื)นตอ่ คา่การกลั�นทะล ุ
USD7/bbl

PTG 22-Nov-21 20% - - -
คาดผลประกอบการผา่นจดุตํ�าสดุแลว้ 
ปรมิาณขายและคา่การตลาดเห็นสญัญาณ
ฟื)นตัว

Cumulative realized returns -4.32%

Trinity Portfolio
ADD PTG - - - -

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 ผูจ้ัดทําขอสงวนสทิธิfในการเปลี�ยนแปลงความเห็น  หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ที�ปรากฏในรายงานฉบบันี)โดยไม่

ตอ้งแจง้ลว่งหนา้ รายงานฉบบันี)มวีตัถปุระสงคเ์พื�อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทนุ โดยไมไ่ดเ้ป็นการชี)นําหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซื)อหรอื

ขายหลกัทรัพย ์หรอื  ตราสารทางการเงนิใดๆ ที�ปรากฏในรายงาน
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